Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų ir
bendruomenių iniciatyvų gerosios
praktikos konkurso nuostatų
1 priedas

PROJEKTO, TEIKIAMO NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ
PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS
PRAKTIKOS KONKURSUI, PARAIŠKOS APRAŠAS

1. Projekto pavadinimas
Sprendžiame kartu
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas
„Su narkotikais susijusių nepilnamečių nusikaltimų prevencija“ ir
„Neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų prevencija. Tolerancijos kitos rasės,
tautybės, kilmės, religijos ar seksualinės orientacijos asmenims, taip pat neįgaliems asmenims,
skatinimas ir ugdymas“.
3. Informacija apie projekto rengėją
(pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, rengėjo
vadovas / įgaliotas asmuo, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, banko sąskaita)
Asociacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras, 191970496, adresas: Žaliųjų ežerų g. 85, tel:
+37052483353, Natalja Kurčinskaja, LT 877044060001354592
4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis
(projekto pradžios data (metai-mėnuo-diena), (numatoma) projekto pabaigos data (metai-mėnuodiena)
2018 m. sausis – tęstinis projektas
5. Informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos ir (arba) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiaus ar nusikaltimų baimės
mažinimo (iki 150 žodžių)
Šia iniciatyva kompleksiškai prisidedama prie:
1)Bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmo didinimo. Iniciatyva Sprendžiame kartu
yra skirta bendruomenės kūrimui. Šios tęstinės iniciatyvos metu į Centro veiklas, savanorystę ir
iniciatyvas įtraukiami skirtingo amžiaus bendruomenės nariai nuo mažų vaikų iki senjorų. Į veiklas
taip pat įtraukiami socialinę atskirtį patiriantys, įvairių priklausomybių turintys taip pat neįgalūs
bendruomenės nariai: vaikai, jaunimas, suaugusieji. Kartu savanoriaudami Emmaus socialinėje
parduotuvėje, tvarkydami aplinką, meistraudami ar ruošdami vaišes bendruomenės šventėms visi
nariai susibendrauja, tampa atviresni, pasipasakoja apie savo džiaugsmus ir sunkumus. Centro
veiklos sutelkia bendruomenės narius, kurių tarpusavio ryšys skatina pasitikėjimą, naikina
stereotipinį požiūrį į nepritekliuje gyvenančius asmenis, skatina suprasti negalios klausimus.
Pažįstant bendruomenės narius žmonės jaučiasi saugiau, gali greičiau reaguoti į nusikalstamas
veikas ir kartu vykdyti jų prevenciją.
2)Nusikaltimų skaičiaus mažinimo. Centre veikiančios vaikų ir jaunimo užimtumo veiklos padeda
mažinti nusikaltimus. Socialinėje atskirtyje gyvenantys jaunuoliai randa veiklos Centro
organizuojamuose renginiuose, yra pritraukiami savanoriauti. Šių veiklų metu jaunuoliai bendrauja
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su vaikais, kurių šeimos nepatiria socialinės atskirties,vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie savo
pavyzdžiu įkvepia jaunimą būti aktyviems ir sąžiningiems bendruomenės nariams. Vaikų ir jaunimo
užimtumo metu kalbama apie smurto artimoje aplinkoje temą, jaunuoliai supažindinami su
prekybos žmonėmis formomis, verbavimo technikomis. Centre suaugusiems asmenims taip pat
vykdomos paskaitos šiomis temomis. Suaugusieji dalyvauja verslumo mokymuose, išmoksta save
pristatyti darbo rinkoje, įgyja specialybės žinių dalyvaudami Socialinėje parduotuvėje Emmaus.
Bendruomenės nariai taip pat kartu vykdo šiukšlinimo, grafiti paišymo šalia bendruomenės
esančiuose objektuose prevenciją.
Įtraukimas į bendruomenės veiklas didina užimtumą, kuria savivertės ir pasitikėjimo savimi jausmą,
ko pasekoje mažėja įsitraukimas į nusikalstamas veikas.
6. Informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją didinimo (iki 150 žodžių)
Centre nuolat vykdomos bendruomenės kūrimo veiklos: visi bendruomenės nariai turi galimybę
susirinkti savaitgaliais Centro patalpose ir bendrauti tarpusavyje, Centre organizuojamas įvairių
švenčių minėjimas: Kalėdos, Kūčios, Velykos, Nepriklausomybės diena ir kitų švenčių minėjimas.
Skirtingo amžiaus bendruomenės narių bendravimas tarpusavyje skatina kartų dialogą, pagarbą
žmogaus teisėms, mažina diskriminaciją neįgaliųjų asmenų atžvilgiu, skatina gerbti kiekvieną
bendruomenės narį, didina pasitikėjimą bendruomenėje. Dirbantieji savanoriai (gydytojai,
buhalteriai ir kitų specialybių bendruomenės nariai) bendraudami su nedirbančiais bendruomenės
nariais, juos įgalina dalyvauti darbo rinkoje, išsikelti tikslų ir juos pasiekti.
7. Esamos situacijos (problemos) analizė (iki 200 žodžių)
(– nurodoma konkreti sprendžiama problema, problema formuluojama tiksliai ir konkrečiai (t. y.
taip, kad ją galima būtų patikrinti);
– nurodomas problemos mastas (kokias gyventojų grupes, institucijas, teritorinius vienetus apima
problema);
– apibūdinamas problemos pastovumas (pateikiami duomenys, parodantys, kaip ilgai trunka šis
reiškinys (egzistuoja problema), kurio prevencijai skiriamas projektas)
2017 m. atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa parodė, jog gyventojai vienoje
darbovietėje labiausiai nenorėtų dirbti su romais (47,6%), asmenimis turinčiais psichikos negalią
(44,6%), musulmonais (37%), asmenimis išėjusiais iš įkalinimo įstaigų (34,5%), pabėgėliais (29,
6%), homoseksualiais asmenimis (28,9%) (Šaltinis: „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos
politikos įgyvendinimo įvertinimas ir integracijos procesų stebėsena“ ataskaita, Lietuvos socialinių
tyrimų centras). Projekto Sprendžiame kartu metu, visi bendruomenės nariai, nepriklausomai nuo jų
tautybės, rasės, kilmės, lyties, seksualinės orientacijos ar amžiaus drauge dalyvauja bendruomenės
kūrimo veiklose. Tokiu būdu bendruomenės nariai užmezga kontaktą, susipažįsta vieni su kitais,
nyksta stereotipai, žmonės atvirai bendrauja tarpusavyje. Tokiu būdu ugdoma tolerancija ir
neapykantos nusikaltimų bei neapykantos kalbą skatinančių pasisakymų prevencija.
Įvairūs tyrimai rodo, kad nepilnamečių alkoholio, cigarečių, narkotinių medžiagų vartojimo mastas
yra didelis. Tai verčia susirūpinti ir imtis priemonių šiai situacijai keisti, nes žalingų įpročių
turėjimas vaiko asmenybei daro neigiamą poveikį. Visuomenė taip pat nėra saugi, kada
nepilnamečiai vartoja psichotropines medžiagas, nes dažnai tai tampa įvairių nusikaltimų
priežastimi. Būtent todėl į bendruomenės veiklą ypatingai įtraukiami vaikai ir jaunimas.
Nusikalstamų veikų darymui bei narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimui itin
pažeidžiami berniukai ir mergaitės, kurie auga valstybiniuose vaikų globos namuose bei socialinę
atskirtį patiriančiose šeimose. Vaikai ir nepilnamečiai, kurie nepriklausomai nuo jų gyvenimo
sąlygų, yra linkę labiau pasitikėti žmonėmis. Juos lengviau įtikinti, o internetinėje erdvėje –
lengviau surasti ir pasiekti. Vaikai iš globos namų ar socialinę atskirtį patiriančių šeimų, dažnai
nelanko mokyklų, sunku rasti už juos atsakingus asmenis. Projekto metu tokie jaunuoliai įtraukiami
į Centro bendruomenines veiklas, šventes, lanko berniukų ir mergaičių grupes, kurias veda patyrę
mentoriai. Užsiėmimų metu vaikai išklausomi, gali pasikalbėti tarpusavyje, užmėgsti naujas
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draugystes, pasidalinti sunkiomis patirtimis ir idėjomis. Grupių metu ugdomi vaikų ir jaunimo
socialiniai pilietiniai gebėjimai, ko pasekoje vyksta ir nusikalstamų veikų prevencija.
8. Projekto tikslai ir uždaviniai (iki 300 žodžių)
(turi būti aiškiai apibrėžti ir orientuoti į konkrečius rezultatus, sprendžiantys projekto keliamą
problemą, atitinkantys tikslinės projekto grupės specifiką ir poreikius)
Tikslas: prisidėti prie saugios bendruomenės be smurto kūrimo ir skatinti vaikų užimtumą
teikiant prieinamas paslaugas Vilniaus mieste gyvenantiems vaikams bei jų šeimoms, padedant
socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, smurto ir prekybos žmonėmis aukoms.
Uždaviniai:
1. Vykdyti nusikaltimų prevenciją įtraukiant bendruomenę į socialines veiklas.
2. Vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją suaugusiųjų ir jaunimo tarpe bei teikti
pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.
3. Vykdyti prekybos žmonėmis prevenciją ir teikti pagalbą nuo prekybos žmonėmis
nukentėjusiems asmenims ir prekybos žmonėmis aukoms.
4. Vykdyti žmonių dingimo prevenciją ir teikti pagalbą dingusių žmonių artimiesiems.
9. Teorinis pasirinkto prevencijos metodo ir priemonių pagrindimas (iki 150 žodžių)
(aprašomas pasirinktų (bendrosios, individualiosios ir t. t.) prevencijos metodo ir priemonių
tinkamumas tikslinei projekto grupei – kokia teorija ir (ar) empiriniais tyrimais grindžiamas
projekte pasirinktas prevencijos metodas ir priemonės)
Kompleksinės pagalbos centro ir Emmaus socialinės parduotuvės modelis kaip geroji praktika
įgyvendintas remiantis kitų Emmaus Europe grupių patirtimi, ypatingai Šiaurės šalių patirtimi.
Emmaus socialinės parduotuvės modelio esmė, jog net ir sunkiausiai gyvenantys bendruomenės
nariai savo darbu prisideda prie pagalbos dar sunkiau besiverčiantiems, nepriklausomybių
turintiems ir socialinėje rizikoje esantiems bendruomenės nariams. Vykdant šį modelį visi
bendruomenės nariai savanoriauja, bendrauja tarpusavyje, socialinę atskirtys patiriantys, nuo
prekybos žmonėmis ir smurto artimoje aplinkoje nukentėję asmenys atstato sutrūkinėjusius
socialinius ryšius bei įgyja naujų kompetencijų (pardavėjo specialybę ir pan.)
Projekto metu su vaikais ir jaunimu dirbama pagal LR VRM apdovanotą metodiką „Berniukų ir
mergaičių gebėjimų stiprinimas“.
10. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų projekte,
aprašymas (iki 150 žodžių)
(nurodoma, kokius nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmus naudojote
projekte, t. y., kaip naudojamos prevencinės priemonės užkerta kelią nusikaltimams (pavyzdžiui,
mažina galimybes įsitraukti į nusikalstamą veiklą (pavyzdžiui, socialiai remiant rizikos grupės
asmenis); padeda užkardyti nusikalstamas veikas dar prieš jas įvykdant (pavyzdžiui, papildomai
patruliuojant rizikos teritorijose); padeda apsaugoti galimus taikinius sumažinant galimybes ir taip
apsunkinant sąlygas nusikalstamai veikai vykdyti (pavyzdžiui, įrengiant papildomus užraktus ar
vaizdo stebėjimo kameras) ir t. t.)
Projektas prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių šeimų integracijos į visuomenę ir užimtumo
skatinimo. Projekto metu teikiama socialinė pagalba asmenims nukentėjusiems nuo prekybos
žmonėmis ir jų šeimų nariams. Projektu siekiama spręsti tiek vietos bendruomenės tiek šalies
lygmeniu aktualią problemą – vis didėjantį nepilnamečių alkoholio, cigarečių bei narkotinių
medžiagų vartojimą. Dirbama su vaikais ir jaunimu iš rizikos šeimų. Taip pat svarbus tiesioginis ir
netiesioginis poveikis nusikaltimų ir smurto prevencijai – užsiėmimų su vaikais ir jaunimu metu
skiepijama atsakomybė už savo sprendimus bei ugdoma stipri asmenybė, taip pat pabrėžiami lyčių
klausimai, laužomi lyčių stereotipai, kurie veda prie smurto artimoje aplinkoje.
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11. Projekto veiklos (priemonės) (iki 150 žodžių)
(nurodoma, kokios veiklos buvo (yra) vykdomos 8 punkte nurodytiems projekto tikslams pasiekti)
1. Kompleksinės pagalbos centro „Sprendžiame kartu“ įkūrimas.
2013 m. Dingusių žmonių šeimų paramos centro (toliau – Centras) veiklai plėsti Vilniaus miesto
savivaldybė pagal panaudos sutartį skyrė patalpas esančias Žaliųjų ežerų g. 85, Vilniuje. Iki pastato
rekonstrukcijos nerenovuotose ir nešildomose patalpose jau pradėjo veikti „Emmaus socialinė
parduotuvė“, iš kurios veiklos surinktos išlaidos buvo skiriamos pastato renovacijai.
2. Bendruomenės veiklų kūrimas
• Renovuoto pastato pirmame aukšte 2018 m.:
Atidaryta „Emmaus socialinė parduotuvė“. Šioje parduotuvėje prekiaujama įvairiais iš
skirtingų valstybių ir Lietuvos daiktais, rūbais, baldais ir kt. Lėšos surinktos parduotuvėje
investuojamos į pastato esančio Žaliųjų ežerų g. 85, Vilniuje II a. renovaciją (parduotuvėje
gautomis lėšomis jau pakeisti langai, įrengi sanitariniai mazgai mergaitėms ir berniukams).
II. pastato aukšte 2019 m. planuojama įrengti vaikų ir jaunimo užimtumo ir laisvalaikio
centrą, kuriame bus vykdomas socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų ir jaunimo
užimtumas, taip kartu vykdant ir nusikaltimų prevenciją bendruomenėje ir už jos ribų.
• Atidarytas Kompleksinės pagalbos centras nuo smurto bei prekybos žmonėmis
nukentėjusiems asmenims. Šiame centre įkurta pirmoji Lietuvoje pastogė nuo prekybos
žmonėmis nukentėjusiems asmenims. Šioje pastogėje gali gyventi moterys su vaikais
nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis. Pastogėje priimamos ir nuo smurto artimoje
aplinkoje nukentėjusios moterys ir mergaitės iš Vilniaus miesto (teisėsaugos institucijų
prašymu ir iš kitų Lietuvos savivaldybių). Nukentėjusios moterys ir merginos vietoje gauna
nemokamą psichologo ir teisininko pagalbą, gali atkurti sutrūkinėjusius ryšius su
bendruomene įsijungiant į jos renginius ir veiklas, įgyti kvalifikaciją dirbant Emmaus
socialinėje parduotuvėje.
• Vykdomi prevenciniai, bendruomenės kūrimo renginiai.
• Vaikų ir jaunimo užimtumo veiklos. Centro jaunimui organizuojamose veiklose pagal
tarptautinio pripažinimo sulaukusią programą „Mergaičių gebėjimų stiprinimas“ ir
„Berniukų gebėjimų stiprinimas“ (2013 m. apdovanota LR VRM) nuolat lanko 18 vaikų iš
socialinės rizikos šeimų. Ši programa ne tik įveiklina vaikus, suteikia informacijos apie
saugų elgesį, vykdo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ir nusikalstamumo
prevenciją. Vaikai ir jaunimas taip pat įtraukiami į savanoriškas veiklas, priklausomai nuo
sezoniškumo skatinami prisidėti prie bendruomenės kūrimo (padedant tvarkyti aplinką,
ruoštis bendruomenės šventėms ir pan.).
• Savanorių pritraukimas. Šiuo metu Centre savanoriauja 25 savanoriai iš bendruomenės,
kurie prisideda prie Emmaus socialinės parduotuvėlės veiklos, renginių vaikams ir jaunimui
vedimo, aplinkos tvarkymo, antro pastato aukšto renovacijos.
12. Projekto vykdytojai
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
13. Projekto dalyviai (tikslinė grupė)
(nurodoma projekto tikslinė grupė (organizacija, valstybės tarnautojai, piliečiai, bendruomenė ar
kt.) ir paaiškinamas toks pasirinkimas)
- Socialinę atskirtį patiriantys bendruomenės nariai:
- Socialinės rizikos šeimos
- Senyvo amžiaus asmenys
- Vaikai ir jaunimas iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, globos namų
- Smurto artimoje aplinkoje aukos
- Asmenys nukentėję nuo prekybos žmonėmis
- Priklausomybių turintys asmenys
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14. Projekto vykdymo vieta
(nurodoma institucija (-os) ir (ar) teritorija, kurioje vykdomos projekto veiklos)
Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius
15. Projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą (iki 200 žodžių)
(nurodomi projekto partneriai ir (ar) rėmėjai, koks jų vaidmuo ir veikla vykdant projektą)
Iniciatyva įgyvendinama kartu su socialiniais partneriais:
Emmaus Europa – tarptautinis solidarumo judėjimas
Vilniaus miesto savivaldybe,
Verkių seniunija,
Vilniaus miesto pirmuoju policijos komisariatu (bendradarbiaujant su bendruomenės pareigūnais)
Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
16. Projekto įgyvendinimo proceso vertinimas (iki 300 žodžių)
(pateikiama informacija apie tai, ar buvo daromas (yra planuojamas) proceso vertinimas. Jei taip,
kokie proceso rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą (viduje ar iš šalies) ir kokie buvo
pagrindiniai rezultatai.
Pastaba. Proceso vertinimas suteikia informacijos apie projekto įgyvendinimą. Proceso rodiklių
pavyzdžiai galėtų būti tokie: informacija apie programos dalyvių skaičių; informacija apie tai, kaip
projektas patenkino dalyvių lūkesčius ir kt.)
Kompleksinė pagalba pažeidžiamiems bendruomenės nariams: Per projekto vykdymo
laikotarpį suteikta kompleksinė pagalba 30 asmenims. Laikinas apgyvendinas nuo 3 dienų iki 6
mėn - 8 moterims , 6 vyrams.
Tikslinės grupės asmenys motyvuojami, skatinami tinkamai veikti, dirbti ir skaičiuoti bei planuoti
savo biudžetą. Laikinojoje pastogėje apgyvendintos aukos prisideda prie Emmaus krautuvėlės
veiklos ir tokiu būdu mokomos bendrauti su pirkėjais dirbti kasos aparatu, dėlioti prekes taip pat
mokomos, kaip planuoti savo išlaidas iš gautų pajamų.Prekybos žmonėmis aukoms, nukentėjusiems
ar galėjusiems nukentėti asmenims, smurto artimoje aplinkoje aukoms buvo teikiamos šios
paslaugos: psichologinė pagalba, teisinė pagalba, medicininė pagalba, laikinas apgyvendinimas (iki
6 mėn.), socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas,
aprūpinimas būtiniausiais daiktais ir higienos priemonėmis, maitinimo organizavimas, socialinių
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, psichosocialinė pagalba), pagalba integruojantis į darbo rinką
(pagalba ieškant darbo, tarpininkavimas su Darbo birža, motyvacijos kėlimas ir pan.).
Prevencinė veikla: prevencinė veikla vyko švietimo įstaigose, viešos akcijos ir kampanijos,
konsultavimas bei pagalba nemokama telefono linija prekybos žmonėmis klausimais, informacinio
tinklapio palaikymas, visuomenės informavimas prekybos žmonėmis prevencijos tema,
informacinių leidinių leidyba, informacijos su žiniasklaidos pagalba sklaida visuomenėje.
Pravesti užsiėmimai 186 bendruomenės nariams, kurių metu nariai sužinojo daugiau apie tai kaip
nepakliūti į prekybos žmonėmis ir kitas nusikalstamas veikas.
Pagal tarptautinio pripažinimo sulaukusią programą „Berniukų ir mergaičių gebėjimų stiprinimas“
vesti mokymai berniukams ir mergaitėms.
17. Projekto rezultatų ar poveikio vertinimas (iki 300 žodžių)
(nurodoma informacija apie tai, ar buvo atliktas (yra planuojamas) rezultatų ar poveikio
vertinimas. Jei taip, kokie projekto rezultato rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą
(viduje ar iš šalies), koks duomenų ir vertinimo metodas buvo (bus) naudojamas, kokie buvo
pagrindiniai rezultatai.
Pastaba. Rezultatų ar poveikio vertinimas suteikia informacijos apie programos veiksmingumą.
Pokyčiai, kuriuos turi padaryti projekto įgyvendinimas, išreiškiami projekto rezultato rodikliais. Jų
pasirinkimas priklauso nuo reiškinio, kurio prevencijai skirtas projektas, jie turi būti lengvai
stebimi, taip pat būti glaudžiai susiję su reiškiniu, kurio prevencija planuojama)
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Projekto efektyvumą įvertino tarptautinė organizacija Emmaus Europe, kuri išreiškė paramą
kompleksinės pagalbos centrui, kuriame sėkmingai vyksta socialinės parduotuvėlės darbas į kurį
savanoriauti įsitraukia visa bendruomenė. Kompleksinės pagalbos centro efektyvumą rodo ir tai, jog
jame atidaryta ir sėkmingai veikia pastogė asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje
ir prekybos žmonėmis.
Projekto metu vykusių užsiėmimų metu didelis dėmesys buvo skiriamas merginų ir berniukų
pasitikėjimo savimi ugdymui, savivertės didinimui, suteikimos žinios kaip elgtis įvairiose
situacijose, kad jos/jie netaptų atsitiktinių socialinių aplinkybių auka, bet galėtų apginti save, savo
teises bei savo poreikius ir tikėdami savo jėgomis siektų savo ateities planų įgyvendinimo, o taip
pat sugebėtų pasakyti „NE“ abejotiniems pasiūlymams. Vystoma merginų/ berniukų grupių
veikla gebėjimų stiprinimas Lietuvoje, tai veikla, kuria pasitvirtino. Į šių grupių veiklą įtraukiami
merginos ir vaikinai iš rizika patirinčiu šeimų, vaikų socializacijos centru ir kt Šia patikrinta
prevencijos premone užkertanti rizikos kelią būti įtrauktiems į kriminalinės veikos. Skatina lyčių
lygybę ir demokratiją, apsaugo nuo „gatvės“ įtakos, ugdyti pasitikėjimą savimi kelti savivertės
jausmą, motyvuoti mokytis, atsakingiau mastyti apie savo ateitį.
Centrui savarankiškai finansuojant veiktų ir po porą merginų ir berniukų gebėjimų stiprinimo
grupių, kurias vestų apmokytos ir jau patirtį turinčios centro savanorės.
18. Projekto išlaidų ir gautos naudos analizė (iki 150 žodžių)
(nurodoma informacija apie tai, ar buvo atlikta projekto išlaidų ir gautos naudos analizė (santykis
tarp potencialaus prevencinės priemonės veiksmingumo ir jos įgyvendinimo kaštų). Jei tokia analizė
buvo atlikta, nurodoma kaip ir kas ją atliko, pagrindinės analizės išvados)
Projekto išlaidų ir gautos naudos analizė nebuvo atlikta.
19. Projekto naujumas (iki 150 žodžių)
(nurodomi projekte naudoti nauji metodai ar priemonės)
Kompleksinės pagalbos centras Sprendžiame kartu yra naujos kartos bendruomenės centras,
kuriame po vienu stogu telpa Emmaus socialinė parduotuvė (socialinio verslo koncepcija), pastogė
prekybos žmonėmis ir smurto artimoje aplinkoje aukoms, vietoje teikiamos nemokamos socialinio
darbuotojo, teisininko ir psichologo konsultacijos, vyksta bendruomenės renginiai ir netrukus bus
atidarytas vaikų dienos centras vaikams iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.
20. Projekto pritaikomumas (iki 300 žodžių)
(nurodoma, ar projektą (tam tikrus jo elementus) būtų galima pritaikyti, pavyzdžiui, kitoje
savivaldybėje, šalyje)
Ši iniciatyva yra pritaikoma ir kituose Lietuvos miestuose ir yra gerosios praktikos pavyzdys kaip
vienas pastatas gali suvienyti ir apjungti skirtingo amžiaus ir patirčių bendruomenės narius. Centras
šia iniciatyva dalinasi įvairių renginių Lietuvoje ir užsienyje metu. Esant susidomėjusių asmenų
Centro darbuotojai mielai konsultuoja iniciatyvos perkėlimo ir įgyvendinimo klausimais ir yra
suinteresuoti iniciatyvos plėtra kituose Lietuvos savivaldybėse.
21. Projekto finansavimas ir išlaidos
(nurodoma:
– kaip ir kieno šis projektas buvo (yra) finansuojamas;
– kokios buvo (yra) projekto su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais susijusios
išlaidos)
Panaudos sutartimi Centrui pastatą esantį adresu Žaliųjų ežerų g. 85, Vilniuje perdavė Vilniaus
miesto savivaldybe.
Sprendžiame kartu iniciatyvą iš dalies finansuoja Emmaus Europa, kita dalimi iniciatyva
finansuojama Emmaus socialinės parduotuvės lėšomis. Šios lėšos buvo ir yra skiriamos pastato
esančio Žaliųjų ežerų g. 85 renovacijai, šiomis išlaidomis nėra dengiamas darbo užmokestis,
todėl iniciatyvos veiklos vyksta savanoriškais pagrindais.
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Emmaus socialinė krautuvėlė nuo 2017 spalio 15 dienos iki 2018 gruodzio 31 dienos surinko 17725,95 Eur. Šios lėšos naudojamos II a. renovacijos darbams (įstatyti nauji langai - 4035,08;
įrengti du san.mazgai mergaitems ir berniukams - 3164,99 eur; pradėti elektroinstaliacijos darbai:
1390 eur; sumokėta už 600 kv.m. pastato išlaikymą - 2500 EUR.; pastato draudimą - 240 Eur;
pastato apsaugą - 420 eur; sumokėtas Emmaus Intenational solidarumo mokestis už siunčiamas
prekes - 675 Eur. Viso 12425,07 Eur. Likę pinigai ir surinktos iki vasaros lėšos bus panauduotos
pastato remonto darbams.
Prie renginių ir bendruomeninių veiklų organizavimo prisideda įstaigos vadovė, projektų vadovė
bei didele dalimi 25 organizacijos savanoriai.
22. Projekto viešinimas
(nurodoma, kur galima rasti daugiau informacijos apie projektą. Pateikiamos nuorodos į projekto
svetainę ar internete esančius pranešimus, publikacijas apie projektą (įskaitant užsienio kalbomis)
Projektas viešinamas Dingusių žmonių šeimų paramos centro socialiniais kanalais: Facebook (virš
10 000 sekėjų), internetiniame organizacijos puspapyje, renginių su bendruomene ir specialistais
metu.
23. Kita svarbi, su projektu susijusi, informacija (iki 100 žodžių)
(pateikiama kita svarbi informacija)
Iniciatyvai Sprendžiame kartu palaikymą jau išreiškė:
Emmaus Europa valdyba ir nariai
GRETA (Tarptautinė ekspertų grupė prieš prekybą žmonėmis)
LR Prezidenturos atstovai
JAV ambasada Lietuvoje, JAV ambasadorei Anne Hall aplankius Emmaus socialinę parduotuvę
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Skirtingų ministerijų, Generalinės prokuratūros bei policijos atstovai iš Lietuvos ir kitų Europos
Sąjungos valstybių narių.
Emmaus socialinėje parduotuvėje nuolat lankosi skirtingų sričių su smurto artimoje aplinkoje ir
prekybos žmonėmis tematika dirbantys ekspertai.

Projekto rengėjo vadovas / įgaliotas asmuo

Natalja Kurčinskaja

