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Projekto pavadinimas.
,AS NoRru. AS Bflsru*.
2. Projekto reng6jo (reng0jq) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pa5to adresas, banko sqskaita.
Mokykla: Vilniaus Simono Daukanto pagrindine mokykla
1.

Kodas : 301806638
Adresas: Naugarduko g.7
Miestas, rajonas ir paSto indeksas: LT- 01141, Vilnius
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu) : (8 5) 233 1488
Elektroninis pa5tas rastine@daukantopaerindine.vilnius.lm. lt
Bankas: AB SEB bankas, banko kodas 7044, atsiskaitomosios sqpkaitos Nr. LT 137044060004261365.
B[,,BiudZetiniq istaigrl buhalterine apskaita". [m. kodas 30003 5 83 7.
Pavedime nurodyti: Vilniaus Simono Daukanto pagrindinei mokyklai.
3. Informacija apie projektq:
3.1. Esamos situacijos (problemos) analizO:
Mokykloje mokosi 958 mokiniai, dirba
socialiniai pedagogai, psichologe, specialioji pedagoge,
logopede, bendradarbiaujama su Vilniaus apskrities vyriausiojo komisariato Vilniaus miesto III policijos
komisariatu, Lietuvos keliq policijos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybes neformaliojo Svietimo skyriumi ir
vaiko teisiq apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto pedagogine-psichologine tarnyba, socialines paxamos centru,
Vilniaus miesto visuomenes sveikatos biuru, VPU socialines komunikacijos institutu, Vilniaus kolegija"
Lietuvos socialiniqpedagogq asociacija, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija.
Vilniaus Simono Daukanto pagrindineje mokykloje yra 80 socialiai remtini ir 12 izikos grupei priskiriamq
mokiniq. I5 situacijos analizes paaiSkejo, kad mokykloje yra smurtinio elgesio uZuomazgg todel patydiq ir
smurto prevencija tapo vienu i5 prioritetr6 Mokiniai, kurie tydiojasi i5 kit% taip pat susiduria su [vairiais
sunkumais. Dauguma mokinir5 linkusiq skriausti kitus, daZnai [sitraukia [ ,,asocialiq" veiklq nesilaiko elgesio
taisyklirg elgiasi nepaklusniai, niokoja kitq turtq gana anksti pradeda vartoti alkoholinius gerimus ir r[lqrti.
Akivaizdu ir tai, kad priekabiautojai patenka I rizikos grupQ, nes kyla gresme, jog uiaugg jie [sitrauks I
nusikalstamqveiklq piktnaudZiaus psichoaktyviomis mediiagomis, vartos narkotikus.
Nuo 2009 m .rugsejo men. mokykloje sekmingai igyvendinta Olweus patydiq prevencijos progfttma, kuri
tEsesi 18 menesiq ir maZino patydiq mastq mokykloje. Pagal tyrimo rezultatus 18-23 % mokyklos mokiniq
nuolat patiria patydias, o turi neigiamos [takos konkretiems mokiniams ir bendram mokyklos mikroklimatui.
Kitas labai svarbus aspektas - savifudybiq prevencija. SaviZudybe - tai ne tik individo, bet ir visuomenes
problema. J4 sprEsti [manoma tik [vertinus visas socialines, psichologines, medicinines prieZastis, lemiandias
Zrnogaus apsisprendimq nutraukti savo gyvenimq todel labai svarbi ugdymo proceso dalis - asmenybes, jos
brandos ugdymas. MOsq manymu, mokykloje per maZai demesio skiriama jauno Zrnogaus egzistencijos
[prasminimo temoms, nes bfltent egzistenciniq vertybirl puoselejimas gali padeti hnogui susikurti turiningq
vidin[ pasaull pozityvrt gyvenimo matymq optimisting pasauleZi[rq kuri galetq apsaugoti nuo galimos
saviZudybes krizes atertyje. Pozityvus, optimistinis poZiflris I gyvenimo sunkumus yra didele vertybe, kurios
ugdymu turtetq r[pintis pedagogai, tevai ir visuomend. M[sq projektai - Zingsnis link sekmes.
3.2. Tikslas - vertinti ir sprgsti problemas, susijusias su vaikams kylandiais sunkumais, dirbti su vaikais,
priklausomais nuo alkoholio, narkotiniq medZiagq patirinandiais seksualin[ ir fizini i5naudojimq. Vykdyti
savirai3kos ir saviaktualizacijos, mokymo motyvacijos, lankomumo, uZimtumo prevencines programas ir
uZtikrinti mokiniq saugumq mokymo lstaigoj e.
3.3. Uldaviniai:
3.3.1. Skleisti teisines Zinias mokiniq tarpe, teikti informacijq ir pasidalinti praktiniais igfldZiais sprendZiant
paaugliq saugumo problemas.
3.3.2. Koreguoti - skatinti, padeti adaptuotis, mobilizuoti mokinius.
3.3.3. Vykdyti prevencing veikl4- patyeiq, smurto, alkoholio, narkomanijos, lytinio Svietimo.
3.3.4. Vykdyti tarpinstitucing koordinacing veiklq.
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3.3.5. Sviesti mokinius, pedagogus ir tevus.
3 .3 .6. Organizuoti prevencines, edukacines-paZintines i5vykas.
3.4. Priemonds:
3.4.1. Atlikti tyrimai pristatyti pedagogams ir tevams: pirmokq ir penktokq adaptacijos tyrimo rezultatai.
3.4.2. Prevenciniai plakatai: ,,AS b0siu saugus", skirtas saugiam eismui kelyje, pesdiqiq perejose; ,,Mes- prie5
patydias", skirtas patydiq prevencijai; ,,Gyvenimas be d[mo", skirtas prie5 riikymq ,,Laimek gyvenimq'',
skirtas saviZudybiq prevencij ai.
*Kaip padeti
3.4.3. Lankstinukai: ,,Kaip pasakytl NE', skirti tdvams, mokiniams ir socialiniams partneriams;
vaikui, jei jis vartoja narkotikus", patarimai tevams.
3.4.4. Skaityti praneSimai tevq susirinkimuose: "10 dalykrS kuritf vaikui negalima sakyti; "Informacija del
5 klases adaptacijos tyrimo
nemokamo maitinimo"; "socialinio pedagogo veikla mokykloje" ir
rezultatai".
3.4.5. Vilniaus miesto visuomenes sveikatos biuro lektoriai vede prevencines pamokas : "Fizinis atryvumas kelias I sveikatq" (i5klause 90 mokiniq), ,,SaviZudybirl prevencija ir postvencija mokyklos bendruomeneje"
(i5klause 90 mokiniq). Vilniaus kolegijos studentes aktyviais metodais ifiauke 110 mokiniq I prevencines
paskaitas "Laimek gyvenimq''.
3"4.6. Mokyklos socialiniai pedagogai vede socialinius prevencinius uZsiemimus "I5klausyk mane".
Mokyklos mokiniai dalyvavo prevenciniame konkurse prieS prekybq Zmonemis ,,Neparduok savgs".
"Be kvai5alq gyvenimas [domesniso' pasteb6tas mokinir4
Lankstinukq konkurse "Kaip pasakyti NE"
kUrybi3kumas ir geros Zinios .
3.4.7. Prevencines pamokos, skirtos alkoholio, riikymo Zalai ,,Gyvenimas be d[mo", vyko Socialines paramos
centre.
Mokyklos mokiniai 2010m. geguZes men. dalyvavo akcijoje "Gyvenimas be diimo"; organizatoriai Vilniaus
sveiko miesto biuras, plakatai i5kabinti Vilniaus rotuSeje. Prevencines akcijos: "Noriu biiti mandagus", ir
,,Genl darbr4 medis", skirti stebeti ir teigiamai [vertinti mokinius.
3.4.8. Mokykloje remejq deka [vyko svarbi saugumo akcija ,,At5vaitq diena". I5dalinta 970 vnt. at5vaitq.
3 .4.9 . 7 24 mokiniai dalyvavo pilietinej e akcij oj e "Tolerancij a Lietuvoj e".
3.4.10. Paskaita - diskusija "Mokinys - mokiniui". Stendine-prevencine medZiaga "Saugumui - taip, smurtui ne" ir "GeguZe - menuo be smurto prie5 vaikus", skirta smurto prevencijai.
3.4.ll.I5leista metodine medZiaga mokytojams ir tevams ,,10 dalyh5 kuriq mokiniui negalima sakyti".
nebiik
3.4.12. Prevencines paskaitos: ,,Kaip pasirinkti draugus", ,,Laimek gyvenim4*', ,Nesmurtauk
agresyrnrs", ,,Ar esi saugus mokykloje", ,,Ar Zinai mokinio taisykles".
3.4.13. Stebejimas: l, 5, 6,7,8 kl. Viso apie 500 mokiniq.
3.4.14. Viktorinos ir konkursai: ,,Biisi sveikas- busi laimingas", ,,Sveikas obuolys", ,J.{ebtik madingas bUk
gyvas",,,Pavyzdingiausiai pamokas lankantys mokiniai".
3.4.15. Prevencines Svieteji5kos i5vykos iVPK III policijos komisariat4su 5a, 5b, 5c ir 6c klases mokiniais.
3.4.16. Lietuvos policijos keliq eismo prieZiflros tarnybq aplanke 3d,7b,8b, 5a, 5d, 5e, 5f klases mokiniai.
3.4.17. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato ekspozicin[ muziejtl aplanke 8d, 8e klases
mokiniai.
3.4.18. 2010 m. balandZio 30 d. organizavome Vilniaus apskrities socialiniq pedagogq konferencijq
,,Socialinirl pedagogq patirties sklaida", kurioje akcentuoti [vair[s socialines pedagogikos metodai, asmenyb€s
rai5ka, visuomenes Svietimas, aktualiis prevencijos bfldai bei pozityvioji socializacija.
2010 m. lapkridio 30 d. organizavome Vilniaus regiono socialinitl pedagogtl konferencijq ,,lnovacijq taikymo
galimybes socialinio pedagogq veikloje", kurioje nagrinejome inovatyvius veiklos metodus, akcentavome
tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbq analizavome aktualias Siandienos problemas ir sitileme galimus
sprendimo btidus.
3.5. Vykdymo trukm6, tpstinumas:
Projektas pradetas 2010 m. sausio men. baigtas 2010 m. gruodZio men.
Visos veiklos pasiteisino ir bus papildytos bei tgsiamos 2011 m.
3.6. Vykdytojai:
3.6.1. Laima Krince - projekto rengeja, koordinatore, vykdytoja auk5tasis universitetinis iSsilavinimas,
pareigos darbovieteje - socialine pedagoge, dailes bflrelio ,,Vaivoryk5tes spalvos" vadovd ir OLWEUS patydiq
progftrmos supervizijos grupes vadovd, vaiko geroves komisijos nare.
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projekto rengejas, koordinatorius, vykdytojas, auk5tasis universitetinis
i5silavinimas, edukologijos magistras, pareigos darbovieteje - socialinis pedagogas, OLWEUS patydiq
3.6.2. Vytautas Visockas

programos supervizijos grupes vadovas, kriziq valdymo komisijos narys.
3.7. Dalyviai (tikslin€ grup6):
Projekte dalyvavo ir dalyvauja Vilniaus Simono Daukanto pagrindines mokyklos 1-8 klasiq mokiniai,
tevai, pedagogai ir socialiniai partneriai. Ypatingq demes[ skyreme socialiai remtiniems ir rizikos grupes
mokiniams, [vairiais bfldais ir aktyviais metodais juos [traukeme I projekting veikl4.
3.8. Vykdymo vieta
Vilniaus Simono Daukanto pagrindine mokykla.
3.9. Partneriai ir r6m6jai:
3.9.1. Vilniaus miesto vyriausiasis III policijos komisariatas, nepilnamediq reikalq pareigEntl veiklos grupes
Nijole Mikeniene skaite informacinius, prevencinius, socialinius
vyr. inspektores Riita Jonavidiene
prane5imus: ,,Galimi pirotechnikos pavojai", ,,Inspektorius Littas pataria" (kurio metu siekiama supaiindinti
pradiniq klasiq mokinius su inspektoriaus Litto patarimais: saugaus elgesio namuose, kieme, saugios keliones
I mokykl4 taisyklemis), visuotiniuose tevq susirinkimuose informuoja apie tevq atsakomybQ bei pareigas.
Kartu rodome mokiniams prevencinE filmuot4 medZiag4,,Liiitukas Amsis", ,,Elkimes saugiai mokykloje ir
gatvdse",,,Pirotechnikos pavojai".
2010 m.vasario men. organizavome prevencin[ lankomumo konkursq ,,Sauniausiai pamokas lankantys
mokiniai" ir apdovanojome 77 mokinius remejq [steigtais prizais.
2010 m. kovo men. su l-8 kl. mokiniais dalyvavome prevenciniame pie5iniq konkurse ,,Sukurk ir nupieSk
kelio Zenklt' (52 mokiniai). GruodZio men. 5-8 klasiq mokiniq ra5iniq konkurse ,,Lai5kas policininkui" (35
mokiniai).
2010 m. spalio 20 d. organizuota viktorina (SAUGOK SAVE IR KITA, KELYJE',kurios tikslas - suteikti
mokiniams Ziniq apie saugumq keliuose, vie5ose erdvese ir informuoti apie pavojus, kuriuos sukelia taisykliq
nesilaikymas. Dalyvavo 25 mokiniai, socialiniai pedagogai ir Vilniaus III policijos komisariato prevencijos
skyriaus nepilnamediq reikalq pareigtinq veiklos grupes specialiste Nijole Mik€nien€.
2010 m.lapkridio men. 16 d. vyko akcija,,Tolerancijos apyranke", kurioje dalyvavo 5-8 klasiq mokiniai (552
mokiniai).
2010 m. lapkridio 18 d. organizuotaviktorina "At5vaitai ir mada ir nauda". Tikslas - suteikti mokiniams ZiniU
kad naudojami at5vaitai skatins iSvengti nelaimiq kelyje ir pades biiti stilingiems. Dalyvavo 30 mokiniq
socialiniai pedagogai ir Vilniaus III policijos komisariato prevencijos skyriaus nepilnamediq reikalq pareig[nq
veiklos grupes specialiste Nijole Mikeniene.
Straipsnis paskelbtas
Siuose tinklapiuose: 2010.1 l.l9 1217 [ atnaujinta 2010.1 l.l9 12:21]
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www.mokyklos.tk
http://www.daukantopagrindine.vilnius.lm.lt
201 0 m.gruodZio men. organizavome prevencin[ Vilniaus miesto mokiniq pie5iniq konkursq ,,Elgesys-tai
veidrodis, kuriame visi rodome savo veidq", dalyvavo 9 Vilniaus miesto mokyklos.
Straipsnis paskelbtas:
http://nkd.ltlfilesA{aujienos/naujienlaiskis/201 1/mokyklosJranesimas.pdf
3.9.2. Socialines paftrmos centras, adresas: Kauno g. 3126, LT-01314 Vilnius.
Teikia informacijq nuo alkoholio ar narkotikq priklausomiems asmenims bei jU Seimq nariams, siekiant padeti
atsisakyti priklausomybg sukeliandiq medZiagq vartojimo, grqpinti gebejim4pasirtipinti savimi bei integruotis
I Seimqir visuomeng.
3.9.3. Vilniaus pedagoginio universiteto Socialines komunikacijos instituto socialines pedagogikos katedra,
adresas: Studentrtr 39, Vilnius. Bendradarbiavimo tikslas - saugDs namai saugioje bendruomeneje. Mokyklos 8
b klases mokiniai su VPU studentemis dalyvavo projekte ,,Pilietis". Mokiniai turejo i5sirinkti kokiq nors
visiems aktualiq temq sugalvoti veiksmrl planq, atlikti [vairias apklausas, rinkti medZiagq ir j4 apipavidalinti.
2010 m.gruodZio men. vykome I LR Seimq kur dalyvavome nacionalinio projekto "Pilietis" pristatyme.
Moksleiviai, atvykg i5 [vairiq Lietuvos mokyklq siiile, kaip efektyviai sprgsti nepilnamediq uZimtumo,
paaugliq apatijos bei kitas aktualias problemas.
3.9.4. Vilniaus Kolegijos pedagogikos fakulteto socialines pedagogikos ir psichologijos katedra.

Bendradarbiaujant siekiama bendro tikslo - saugi mokykla ir moksleiviai. Socialines pedagogikos studentes
kovo men. vykde akcrjq,,Gerq darbrl medis", kurio tikslas - genrmo ir pozityvumo sklaida. ParuoSe stendingprevencinE mediiagq,,Laimek gyvenimq*'.
3.9.5. Lietuvos Socialiniq pedagogtl asociacij4 adresas: Studentrtr 39, Vilnius.
SavanoriSkas socialiniq pedagogq susivienijimas siekiant bendro tikslo - saugi mokykla ir moksleiviai,
patyditS smurto ir Zalingq iprodiqprevencija mokykloje ir uZ jo ribq.
3.9 "6. Labdaros ir paramos ,,Maisto bankas", adresas: Liubarto g.18, LT - 081 I 8 Vilnius.
Skyr€ kalediniU Zaislq kurie [teikti socialiai remtiniems ir rizikos grupes mokiniams 5v. Kaledq progq.
3.9.7 .,oNorfos" labdaros ir paramos fondas. Fondo buveine: BerZq g. 10, GruzdZiq miestelis, Siautiq rajonas.
Suteike materialinE paramg- el. virduliui ir puodeliq komplektui [sigyti.
3.9.8. Senukq labdaros ir paramos fondas, adresas: Savanoriq pr.247, Kaunas.
Suteike materialing paxame- kanceliariniq prekiq ir linoleumo.
3.9.9. UAB "fumi Lietuva", adresas: Savanoriq pr. 16, LT-031 l6 Vilnius.
Skyre prizq sporto Sventei ,,Daukantinis ruduo-2O10"
3.9.10. V. Sutkaus I[,,1001 smulkmena", adresas: Pramones g.2l f, LT-78136 Vilnius.
Parem€ mokiniq pieSiniq konkurs4,,Laimes formules beie5kant" prizais.
3.9.11. UAB "Smulkus urmas"o adresu: Ukmerges g.126, LT-08100 Vilnius.
Pareme prevencin[ Vilniaus miesto mokiniq pieSiniq konkurs4 ,,Elgesys tai veidrodis, kuriame mes visi
rodome savo veidq", raSikliais ir padekos ra5tais.
3.9.12. UAB,,eili Holdings", adresas: Zalgino g. l 14, LT-09300 Vilnius.
Suteike paftrme - kartq per menesi apsilankyti dviem pedagogams ir 10 rizikos grupes mokiniq ,,dili*
picerijoje
3.9.13. UAB "Ozo boulingas", adresas: Ozo g.25,LT-07150 Vilnius.
Skyre materialing parame paskatinimui 20 kvietimrl diuoZimui tik socialiai remtiniems mokiniams uZ
mokiniq elgesio taisykliq laikymqpi.
3.9.14. UAB ,,Amerigo", adresas Vir5uliSkiq 9.40, PC "Mada".
Pedagogams, uZsiimantiems prevencine veikla, suorganizuota i5vyka i bouling4.
3.9.15. Vilniaus miesto sveikatos komiteto pirmininke Vitalija Kliukin€, Konstitucijos 3, Vilnius.
Pareme proj ektq,,Vasaris sveikatingumo mdnuo-20 I I " prizais.
3.9.16. UAB ,,Seknija", adresas: Svitrigailos g. 11A, 2 auk5tas, 234kab.,Vilnius.
[mones vadovas spalio men. skyre mikroautobusq kelionei I Europos park4 socialiai remtiniems ir rizikos
grupes mokiniams.
3.9.17. Leidykla,,Sviesa", adresas: E. OZeskienes g. l0LT-44252 Kaunas.
Knygomis apdovanojo renginio ,,I5laisvink savo siel4nuo pykdio" vedejus ir dalyvius.
3.9.18. LR Vidaus reikalq ministerija skyre prizus akcijos ,,Pavyzdingiausiai pamokas lankantys mokiniai"
laureatams. Akcijos priemone - ialin& [prodiqprevencija mokykloje ir uZ jos ribq.
3.9"19. LR Seimas - pareme e. Gabalio koncertq mokykloje, o mokiniai atsidekodami dainininkui suvaidino
situacin[ vaidinimq "Pasikalbekim".
3.9.20. LR Svietimo ir mokslo ministerija skyre kanceliariniq prekitl projektui ,,I5laisvink savo sielq nuo
pykdio".
3.9.21. LR Finansq ministerija, LR Ukio ministerija, LR Aplinkos ministerija skyre prizrl projekto ,,I5laisvink
savo sielqnuo pykdio ir pabusk naujam gyvenimui" renginirS konkursr6 viktorint5 debatg akcrjq laureatams.
3.10. Sqmata:
Sio projekto le5os gautos i5 Vilniaus savivaldybds visuomenes sveikatos programos,,sveikatos vaivoryk5te*.
Suma 4000 Lt (keturi tiikstandiai litrD. Tikslas - suteikti bendruomenes nariams daugiau Ziniq apie sveikq
gyvenserut ugdyti gebejimq naudotis [gytomis Ziniomis, atkreipti mokyklos bendruomenes demes[ [ fulingU
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3.11. Rezultatai:
DZiaugiames, kad mokykloje mokiniq saugumui uZtikrinti [sigyta vaizdo kamerq rakinamos mokyklos lauko
durys, dirba apsaugos darbuotojas. Visa tai palengvina ir pagreitina problemq i5siai5kinimus ir sprendimo
pedagogai garsino mokykl4 per ivairias akcijas, renginius ir
priemimo bUdus. Mokyklos mokiniai
konkursus.
3.12. Kita svarbi, su projektu susijusi informacija:
Projekto pristatymas mokyklos bendruomenei (i5leista stendine mediliag4 patalpinta informacija mokyklos
internetiniame tinklapyje). http://www.daukantopagrindine.vilnius.lm.lt
Grupiniq uZsiemimq organizavimas pagal socialiniq igUdZiq programas:
Programa "Linas" (7 - 12 m. amZiaus vaikams)
Programa "Socialiniq [gUdZiq ugdymas" (10-13 m. amZiaus vaikams)
Programa,,Gyvenimo ig[dZiai* (5-8 kl. mokiniams)
Palaikomoji programa (10-14 m. amZiaus vaikams)
Programa "Dail6 kaip terapija" (rrograma, integruota I esamas progftlmas, skirta 7-14 m. amiiaus
vaikams).
Filmtl perZitira ir aptarimas.
Priedai. Dokumentai, [rodantys veikl4 mokykloj e.
Fotonuotraukos, logotipai ir kt.
4. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimq ir kitq teisds paieidimq prevencijos
projektq (programq) konkurso nuostatq 24 punkte.
4.1 . Projektu siekiama sprgsti tvarkos ir saugumo uZtikrinimq mokykloje ir jos prieigose.
MEsrl projektas atliktas efektyviai, nes padidejo mokiniq saugumas ir sumaZejo incidentq su pa5aliniais
asmenimis.
4.2. Proj ekto vertinim4 atliko proj ekto vykdytoj q komanda.
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I5 focus apklausos galima daryti Sias i3vadas:
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visirespondentaivykdytqprojekt4[vertinoteigiamai;
daugelio respondentq nuomone projektas reikalingas, nes uZima paauglius prasminga veikla,
kuri [domu irjaunam ir senam bei ugdo jaunimo darbinius [gfldZius.
4.3. Projektas buvo igyvendinamas bendradarbiaujant su [vairiomis institucijomis (apra5@ 3.9 punkte).
Projekto vykdymo metu siekeme I veiklas [traukti kuo daugiau socialiniq partneriq ir mokinig kad sukurtume
saugiqaplinkq.
4.4" Projektas gali biiti geru pavyzdLiu kitiems nusikaltimq ir teises paZeidimo prevencijos vykdytojams.
Projektqgalima paka^rtoti arba vykdyti kitiems subjektams. Planuojame tgsti Slprojektq.
4.5. Projektas,,AS noriu. AS biisiu " yra pirmas tokio pob[dZio vykdomas Vilniaus mieste. Jis yra naujovi5kas
ir aplinkos
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