NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR
BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSO
DALYVIO PARAIŠKA
1. Projekto pavadinimas:
Jaunojo policijos rėmėjo tęstinis rengimo kursas
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai
konkurso temai skirtas projektas:
Saugios aplinkos švietimo įstaigose kūrimas
3. Projekto rengėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas,
adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Alytaus aps. VPK) Kodas 191008762
Adresas – Jotvingių g. 8, Alytus
Alytus LT-62116
Elektroninis paštas – alytausvpk.bud@policija.lt.
Telefonas – (8 315) 55 600
Banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)
SEB bankas, banko kodas 7044, sąskaitos numeris LT05 7044 0600 0782 7714
4. Informacija apie projektą:
4.1. Projekto trukmė nuo 2017-07-01 iki 2017-12-15
4.2. Įgyvendinus projektą išaugo Alytaus miesto ir Alytaus rajono mokyklų skaičius, kuriose veikia
jaunieji policijos rėmėjai. Projekte dalyvavę moksleiviai įgijo daugiau teisinių žinių, išugdyti
jų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, propaguotas sveikas gyvenimo būdas. Įgyvendinus
projektą, padidėjo mokinių užimtumas, išaugo susidomėjimas policijos darbu. Alytaus miesto ir
rajono mokyklose ir jų prieigose padidėjo nepilnamečių dalyvavimas kuriant saugią aplinką. Jau
dabar moksleiviai aktyviau padeda mokyklos bendruomenei ir policijos pareigūnams įgyvendinti
teisės pažeidimų prevencijos priemones (informacijos sklaida, dalyvavimas renginiuose, pačių
moksleivių iniciatyva, tradicijų formavimas, nepilnamečių daromiems pažeidimams kelio
užkirtimas).
4.3. Moksleiviai, dalyvavę projekte, aktyviau padeda mokyklos bendruomenei ir policijos
pareigūnams įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos priemones (informacijos sklaida,
dalyvavimas renginiuose, pačių moksleivių iniciatyva, tradicijų formavimas, nepilnamečių daromų
pažeidimų ankstyvoji prevencija). Moksleiviai mokyklose vykdo teisinį švietimą, įgyvendina teisės
pažeidimų prevencijos priemones.
4.4. Problemos analizė.
Alytaus mieste yra 15 bendrojo ugdymo įstaigų – mokyklų, o Alytaus rajone – 6. Alytaus apskrities
vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Alytaus aps. VPK) iki projekto pradžios buvo
registruota 14 aktyvių jaunųjų policijos rėmėjų. Jų veikla iki projekto pradžios apsiribojo
dalyvavimu viešuose renginiuose, kuriuos inicijuodavo policijos pareigūnai. Alytaus rajono
mokyklose buvo 3 policijos rėmėjai (Miroslavo ir Butrimonių gimnazijose). Kiti jaunieji policijos
rėmėjai buvo iš 5 Alytaus miesto mokyklų ‒ Volungės pagrindinės mokyklos, Panemunės
pagrindinės mokyklos, Jotvingių gimnazijos, Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazijos ir Dainavos
pagrindinės mokyklos. Išanalizavus buvusią situaciją nustatyta, kad jaunųjų policijos rėmėjų veikla
buvo vykdoma tik 33 proc. visų Alytaus miesto ir rajono mokyklų.
4.5. Projekto tikslas:

Skatinti paauglius dalyvauti papildomo užimtumo veikloje, ugdyti pilietinį sąmoningumą ir teisinę
atsakomybę, skatinti pilietiškumą, propaguoti ir plėtoti jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.
4.6. Projekto uždaviniai
1. Skatinti Alytaus miesto ir rajono moksleivius tapti jaunaisiais policijos rėmėjais, populiarinti
jaunųjų policijos rėmėjų veiklą;
2. Suteikti vaikams teisinių žinių, organizuoti jauniesiems policijos rėmėjams mokymus, temines
popietes, į šią veiklą įtraukti socialinius partnerius;
3. Ugdyti paauglių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, propaguoti sveiką gyvenimo būdą;
4. Padidinti Alytaus miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose veiktų jaunieji policijos
rėmėjai, skaičių.
4.7. Išanalizavus buvusią situaciją nustatyta, kad jaunųjų policijos rėmėjų veikla buvo vykdoma tik
33 proc. visų Alytaus miesto ir rajono mokyklų. Dėl šios priežasties siekiant padidinti moksleivių
susidomėjimą policijos pareigūno profesija, plačiau vykdyti teisinį švietimą buvo pasirinktos šios
priemonės: teisinės paskaitos, pažintinės ekskursijos, paskaita sveikos gyvensenos tema.
Moksleiviai, išklausę teisines paskaitas, įgytas naujas žinias propaguoja savo mokymosi ir
gyvenamoje aplinkoje, aktyviau dalyvauja kuriant saugią aplinką mokyklose, savo gyvenamosiose
teritorijose.
Organizavus išvykas į Alytaus aps. VPK kinologijos centrą, Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos
muziejų, apsilankius policijos įstaigoje ir susipažinus su pareigūnų tarnybos kasdienybe, padidėjo
moksleivių susidomėjimas policijos pareigūno darbu, moksleiviai aktyviau dalijasi informacija apie
nepilnamečių padarytus arba daromus teisės pažeidimus.
Siekiant skatinti moksleivių sveiką gyvenimo būdą, kaip viena iš priemonių buvo pasirinkta ir
organizuota Alytaus visuomenės sveikatos biuro specialistų paskaita.
4.8. Projekto metu buvo vykdomas nepilnamečių švietimas, siekiant išugdyti jų bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, propaguotas sveikas gyvenimo būdas. Projektu buvo didinimas mokinių
užimtumas, išaugo susidomėjimas policijos darbu.
Projekto metu buvo skaitytos aštuonios mokomosios - pažintinės paskaitos. Po paskaitų buvo
organizuotas žinių patikrinimo testas. Projekto metu įgytas žinias moksleiviai perduoda kitiems
moksleiviams, o jie dar kitiems. Taip užtikrinama informacijos sklaida, teisinio švietimo didinimas.
4.9. Kartu su aktyviais jaunaisiais policijos rėmėjais buvo kuriami plakatai, lankstinukai, ruošiama
vaizdinė medžiaga, kuri projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo demonstruojama Alytaus miesto ir
rajono mokyklose, Alytaus aps. VPK organizuojamuose susitikimuose. Alytaus miesto ir rajono
mokyklose buvo pakabinti plakatai, kviečiantys moksleivius prisijungti prie jaunųjų policijos rėmėjų
veiklos, apsilankyta mokyklose, dalinti lankstinukai apie vykdomą jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.
Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos muziejaus valdybos nariai organizavo pažintinę ekskursiją
muziejuje, supažindino moksleivius su policijos (milicijos) veikla skirtingais istoriniais
laikotarpiais.
Organizuotos 8 mokomosios-pažintinės paskaitos:
1. Baudžiamosios ir administracinės teisės pagrindai;
2. Atsakomybės rūšys. Nepilnamečių atsakomybė;
3. Išvyka į Alytaus aps. VPK kinologijos cetrą, susipažinimas su kinologų tarnyba;
4. Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistų paskaita ‒ edukacinis užsiėmimas apie
sveiką gyvenseną.
5. Administracinių nusižengimų kvalifikavimas (paskaita, praktinis užsiėmimas);
6. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas pagal BK;
7. Susipažinimas su Alytaus rajono apylinkės teismu ir jo veikla;
8. Susitikimas su policijos veteranais Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos muziejuje.
4.10. Projektą vykdė Alytaus aps. VPK Veiklos skyrius
4.11. Projekto dalyviai (tikslinė grupė) −Alytaus mieste ir rajone įsikūrusios bendrojo ugdymo
įstaigos – mokyklos: 15 miesto ir 6 rajono. Moksleivių amžius – 14-18 m.

4.12. Vykdymo vieta − Alytaus miestas ir rajonas. Veiklos buvo organizuojamos Alytaus mieste ir
rajone esančiose švietimo įstaigose, Alytaus rajono apylinkės teisme, Alytaus miesto bendruomenės
centre, Alytaus aps. VPK kinologijos centre ir kitose erdvėse.
4.13. Vykusio projekto partneriai: Alytaus miesto ir rajono mokyklos, Alytaus miesto visuomenės
sveikatos biuras, Alytaus miesto bendruomenės centras, Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos
muziejus.
Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos muziejaus valdybos nariai organizavo pažintinę ekskursiją
muziejuje, supažindino moksleivius su policijos (milicijos) veikla skirtingais istoriniais
laikotarpiais.
Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai pravedė paskaitą ‒ edukacinį užsiėmimą apie
sveiką gyvenseną.
Alytaus miesto bendruomenės centre jaunieji policijos rėmėjai nepilnamečiams skaitė paskaitą apie
patyčias, pristatė savo veiklą, centrą lankančius moksleivius kvietė prisijungti prie savanoriškos
veiklos.
4.14. Projekto rezultatai:
4.14.1. Proceso vertinimas iš šalies nebuvo atliktas. Atlikus proceso vertinimą iš vidaus, nustatyta,
kad pasirinkti prevencijos būdai ir priemonės buvo pasirinkti tikslingai, kadangi atlikus rezultatų
vertinimą taikant matematinę proporciją, nustatyta, kad jaunųjų policijos rėmėjų veikla įgyvendinus
projektą vykdoma 52 proc. visų Alytaus miesto ir rajono mokyklų. Prieš projektą jaunųjų policijos
rėmėjų veikla buvo vykdoma tik 33 proc. visų Alytaus miesto ir rajono mokyklų. Atlikus vertinimą,
nustatyta, kad 19 proc. padidėjo Alytaus miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose veikia
jaunieji policijos rėmėjai.
Įgyvendinus projektą padidėjo moksleivių susidomėjimas policijos pareigūno profesija, padidėjo
pasitikėjimas policijos pareigūnais. Jaunieji policijos rėmėjai policijos pareigūnams aktyviau padeda
kurti saugią aplinką bei vykdyti teisės pažeidimų prevenciją.
4.14.2. Iki projekto pradžios, išanalizavus buvusią situaciją nustatyta, kad jaunųjų policijos rėmėjų
veikla buvo vykdoma tik 33 proc. visų Alytaus miesto ir rajono mokyklų. Iki projekto pradžios
Alytaus rajono mokyklose buvo 3 policijos rėmėjai (Miroslovo ir Butrimonių gimnazijose). Kiti
jaunieji policijos rėmėjai buvo iš 5 Alytaus miesto mokyklų ‒ Volungės pagrindinės mokyklos,
Panemunės pagrindinės mokyklos, Jotvingių gimnazijos, Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazijos
ir Dainavos pagrindinės mokyklos.
Projekto pabaigoje nustatyta, kad jaunųjų policijos rėmėjų veikla vykdoma 52 proc. visų Alytaus
miesto ir rajono mokyklų. Projekto pabaigoje jaunieji policijos rėmėjai buvo iš 6 Alytaus miesto
mokyklų ‒ Volungės pagrindinės mokyklos, Panemunės pagrindinės mokyklos, Jotvingių
gimnazijos, Adolfo Ramanausko - Vanago gimnazijos, Dainavos pagrindinės mokyklos, Alytaus
Profesinio rengimo centro bei Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos. Kiti jaunieji policijos
rėmėjai projekto pabaigoje buvo iš 4 rajono mokyklų: Miroslovo, Krokialaukio, Alovės, Butrimonių
gimnazijos.
Projekto rezultatų vertinimas buvo atliktas viduje, palyginus minėtuosius procentus, nustatyta, kad
19 proc. padidėjo Alytaus miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose veikia jaunieji
policijos rėmėjai. Rezultatų vertinimas buvo atliktas taikant matematinę proporciją.
Išanalizavus projekto rezultatus, visi iškelti tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti.
4.14.3. Išanalizavus vykdyto projekto išlaidas ir gautą naudą, nustatyta, kad projekto įgyvendinimui
numatytos lėšos panaudotos tikslingai.
4.15. Šis vykdytas projektas yra naujoviškas tuo, kad į visas vykdytas veiklas buvo įtraukti esami
jaunieji policijos rėmėjai. Visi plakatai, lankstinukai, prezentacijos, kviečiančios moksleivius jungtis
prie jaunųjų policijos rėmėjų būrelio buvo kuriami aktyvių jaunųjų policijos rėmėjų kartu su policijos
pareigūnais. Parengtas prezentacijas moksleiviai patys savarankiškai pristatė Alytaus miesto ir
rajono mokyklose.
Moksleiviai patys projekto metu rinko jaunajam policijos rėmėjui reikalingiausias priemones, skirtas
padėti vykdyti jo funkcijoms. Aktyvūs rėmėjai patys sudarė jaunojo policijos rėmėjo krepšelio
sudėtį.

Įgyvendinus projektą kiekvienas projekte dalyvavęs moksleivis, paskirtas būti jaunuoju policijos
rėmėju, buvo aprūpintas moksleivių parinktomis būtiniausiomis priemonėmis, skirtomis jų veiklai
vykdyti: rašikliais, bloknotais, kuprinėmis, kepurėmis, lankstinukais, puodeliais ir kt. priemonėmis.
Projekto vykdymo metu moksleiviai patys teikė pasiūlymus veiklai, patys prie jų prisidėjo. Taip
buvo skatintas moksleivių kūrybiškumas ir savarankiškumas.
Projekto metu buvo vykdomas nepilnamečių švietimas, siekiant išugdyti jų bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, propaguotas sveikas gyvenimo būdas. Projektu buvo didinimas mokinių
užimtumas, išaugo susidomėjimas policijos darbu.
4.16. paaiškinimas, kodėl projektą būtų galima įgyvendinti kitame kontekste (pavyzdžiui,
kitoje savivaldybėje, šalyje), įskaitant informaciją apie tai:
4.16.1.Projektą finansavo Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Projektui vykdyti
buvo skirta 750 Eur.
4.16.2.Įgyvendinto projekto išlaidos:
1.) Jaunųjų policijos rėmėjų plakatų maketavimui, lankstinukams, prezentacijos ruošimui projekto
pradžioje - 150 Eur.
2.) Moksleivių, pretenduojančių tapti jaunaisiais policijos rėmėjais, susitikimams - ekskursijai - 100
Eur.
3.) Mokomosioms - pažintinės paskaitoms ir priemonėms įsigyti - 150 Eur.
4.) Organizuotiems moksleivių žinių testams - protmūšiams - 150 Eur.
5.) Jaunųjų policijos rėmėjų krikštynoms, būtiniausių daiktų, reikalingų jų funkcijoms įgyvendinti,
įsigyjimui - 200 Eur.
Įvykusio projekto išlaidos projekto pabaigoje buvo 750 Eur.
4.17. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
1. Socialiniame tinkle facebook.com: (www.facebook.com/Jaunieji-policijos-rėmėjai-Alytus364265534002956/ ).
2. Apie projektą rašyta regioninėje žiniasklaidoje: (http://m.alytusplius.lt/naujienos/alytauspolicija-kviecia-jaunuosius-remejus).
4.18. Kita svarbi, su projektu susijusi informacija.
Projekto akimirkos:

1. Jaunųjų policijos rėmėjų sukurtas lankstinukas

2. Jaunųjų policijos rėmėjų sukurtas plakatas

3. Moksleivių išvyka į Alytaus aps. VPK kinologijos centrą

4. Moksleiviai prisijungė prie policijos pareigūnų inicijuotos akcijos „Atminties kelias“.

5. Moksleiviai dalyvauja organizuotose paskaitose

6. Moksleiviai dalyvauja organizuotose paskaitose

