NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR
BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS 2019 METŲ KONKURSO
REZULTATAI
Vidaus reikalų ministerija kasmet nuo 2006 metų (2019 m. – jau 14 kartą) skelbia konkursą
geriausiam praėjusių trijų kalendorinių metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektui ir bendruomenių iniciatyvai nustatyti.
Konkurse buvo kviečiamos dalyvauti įvairios organizacijos, asociacijos (nevyriausybinės
organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai,
bendruomenės.
Šiemet sulaukėme 15 paraiškų. 8 paraiškos buvo bendruomenių iniciatyvos, 7 – projektų paraiškos.
Konkursui pateikti 2016–2018 metais vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektai turėjo atitikti šias konkurso temas:
– „Neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų prevencija.
Tolerancijos kitos rasės, tautybės, kilmės, religijos ar seksualinės orientacijos asmenims, taip
pat neįgaliems asmenims, skatinimas ir ugdymas“;
– „Su narkotikais susijusių nepilnamečių nusikaltimų prevencija“.
3 projektai pateikti pagal temą „Su narkotikais susijusių nepilnamečių nusikaltimų
prevencija“ ir 2 – pagal temą „Neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų
prevencija. Tolerancijos kitos rasės, tautybės, kilmės, religijos ar seksualinės orientacijos
asmenims, taip pat neįgaliems asmenims, skatinimas ir ugdymas“. 2 projektai nevertinti dėl jų
neatitikties Konkurso nuostatų reikalavimams.
Įvertinus pateiktus projektus, Konkurso laimėtoju paskelbtas projektas „Esu atsakingas
už savo ateitį“, kurio rengėjas – Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – paskatintas
1 000 Eur premija. Paskatinamoji 700 Eur premija skirta projekto „Laikas pokyčiams Alytuje“
rengėjai viešajai įstaigai Alytaus miesto bendruomenės centrui, paskatinamoji 500 Eur premija
– projekto „Sprendžiame kartu“ rengėjai asociacijai Dingusių žmonių šeimų paramos centrui.
Įvertinus pateiktas bendruomenių iniciatyvas, Konkurso laimėtoju paskelbta
bendruomenės iniciatyva „Veiklūs gyventojai – saugi kaimynystė“, kurio rengėjas labdaros fondas
Petrašiūnų bendruomenės centras paskatintas 1000 Eur premija. Paskatinamoji 700 Eur premija
skirta bendruomenės iniciatyvos „Saugokime save ir kitus“ rengėjai Raseinių rajono Mirklių
kaimo bendruomenei, po paskatinamąją 500 Eur premiją – dviejų iniciatyvų, surinkusių po
vienodą balų skaičių, rengėjams – iniciatyvos „Saugios kaimynystės“ skatinimas ir plėtojimas
pasitelkiant socialinius tinklus“ rengėjai asociacijai Narsiečių bendruomenė ir iniciatyvos
„Vieninga bendruomenė – saugi kaimynystė“ rengėjai Kauno rajono Panevėžiuko kaimo
bendruomenei.
Visi tinkamas paraiškas pateikę konkurso dalyviai, o taip pat komisijos nariai apdovanoti vidaus
reikalų ministro padėkomis.

