Nusikaltimq ir kiq teises paZeidimq
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NUSTKALTTMV rR KITV TETSES pAZnrOrVrU PREVENCIJOS PROJEKTU (PROGRAMq)
KONKURSO DALiVIV PARAISKA
Konkurso tema - ,,Vaikq ir jaunimo informuotumo apie socialines gr6smes (Zalingus iproiius'
nesaugumo veiksnius gatvdje ir namuose, grOsmes internete ir kt.) didinimas ir Siq grdsmiq
prevencija"
1. Projekto pavadinimas.

ZalingrLiprodiq prevencij os programa,,Gyvai"
2. Projekto rengdjo (reng6jq) pavadinimas, adresaso telefonai, el. pa5to adresas, banko sqskaita.

Asociacija,,Mentor Liefuva"
Adresas: Gedimino pr.12, LT-01103 Vilnius
Tel.8 52682505
El. pa5tas: bernadeta@mentorlietuva.org
Banko s4skaita: LT027044 0600 0438 6596 AB SEB bankas
3. Informacija apie projektq:
3.1. esamos situacijos (problemos) analizd

Narkotiktl vartojimas, priklausomybe nuo alkoholio sukelia daugiausia sveikatos, socialiniq ir
kriminaliniq problemr; tokiq kaip nelaimes keliuose, smurtas, saviZudybes, asocialus elgesys,
daugel[ sveikatos sutrikimq. Vienintele priemone i5vengti Siq problemq - efektyvi ir savalaike
prevencija.

Kas ketveri metai atliekamo Alkoholio ir kitq narkotikq tyrimo Europos mokyklose (ESPAD)
rezultatai rodo, jog Lietuvoje eksperimentavimas narkotikais 15-16 metq moksleiviq tarpe dideja nuo 2003 lki 2007 metq bent 1-2 kartus per savo gyvenim4 vartojusiq narkotikus mokiniq
padaugejo nuo 16 proc. iki 20 proc. Taip pat Lietuvoje dideja besaikis gerimas per paskutines 30
dienq moksleiviq tarpe - nuo 36 procentq 1999 metais iki 4l procento 2007 metais.
Seimos vaidmuo yra vienas i5 svarbiausiq veiksniq siekiant apsaugoti vaikus ir paauglius nuo
tabako, alkoholio ir narkotikq vartojimo. Tadiau Eurobarometro tyrimas rodo, jog i5 visq Europos
Saliq Lietuvoje jaunimas apie narkotikus ir jq vartojimq maZiausiai kalba su tevais ir artimaisiais tik 16 proc. (15-24 m.). Beveik penktadalis Sia tema bendrauja su draugais. Tuo tarpu Airijoje ir
DidZioj oj e Britanij oj e 4 1 proc. apklaustqjq informacij 4 gauna Seimoj e.
Vaikai daugiausia laiko praleidZia mokykloje, todel ugdymo [staigq vaidmuo tabako, alkoholio ir
narkotikq prevencijos srityje yra toks pats svarbus kaip ir Seimos.
3.2. tikslas

Programos ,,G)y'vai" tikslas - suteikti moksleiviams Ziniq
nepradeti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikq.

ir igtdZiq

reikalingq sveikai gyventi ir

3.2.1. programos rrGyvai" apra5ymas
Programa ,,Gyvai" buvo sukurta, sekmingai igyvendinta ir [vertinta 2003-2007 metais Europos
komisijos paremtame tarptautiniame projekte ,,Europind priklausomybes nuo narkotikq programa"
(angl. EU-Dap - European Drug Abuse Prevention). Efektyvumo vertinimo rezultatai parode, jog
po dalyvavimo programoje ,,Gyvai'o moksleiviai pradejo maiiau eksperimentuoti su alkoholiu ir
rfikalais. Sios programos efektyvum4lemia tai, jog informacijos apie psichik4 veikiandiq medZiagq
vartojimo Lalqpateik,rmas derinamas kartu su moksleiviq gyvenimo ig0dZiq ugdymu.

6-7 klasiqmoksleiviai dalyvauja 12 uZsiemimq kuriqmetu mokosi bendrauti, kriti5kai ir kiirybi5kai
m4styti, apginti savo nuomong, atpahinti bendraamZiq poveiki susipaZ[sta su alkoholio, tabako ir
narkotikq- keliama Lala. UZsiemimus moksleiviams praveda 2,5 dienq trukmes mokymuose
specialiai paruo5ti klasiq aukletojai, socialiniai pedagogai, psichologai.
piogramoje daiyvaujandiq moksleiviq teveliai yra kviediami dalyvauti 3 praktiniuose seminaruose.
Svarbiausias jq tikslas suteikti Ziniq ir igudZiq reikalingq apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio

-

ir narkotikq vartoj imo paauglystej
3.3.

uidaviniai
Suteikti mokyojams

e

o
o

e.

ir kitiems mokykloje dirbantiems specialistams

Ziniq

ir igudZiq apie

Zalingq iprodiq prevencij4 ir programos,,Gyvai" metodikos naudojimq

Vykdyti Zalingq iprodiq prevencii4 mokyklose sudarant sqlygas moksleiviams ugdyti
gyvenimo igUdZius, padedandius atsisakyti alkoholio, tabako ir narkotikq vartojimo,

suteikiant informacij 4 apie neigiam4 psichik4 veikiandiq medZiagq poveik[.
SupaZindinti moksleiviq tevus su alkoholio, tabako ir narkotikq vartojimo rizikos veiksniais
paauglystej e, sudaryti s4lygas tobulinti tevystes igtidZius.

3.4. priemonds

c 12 pamokq ciklas vieno semestro metu.
o
.
o

UZsiemimuose dalyvauja vienos klases

moksleiviai, uZsiemimai vyksta vien4 kart4 savaiteje.
12 pamokq iau yra suplanuota ir apra5yta mokytojo metodin6je knygoje, moksleivio
pratybrl s4siuvinyje pateikiama kiekvieno uZsiemimo uZduotys moksleiviams.
2r5 dienq trukm6s mokymai pedagogams, kuriuose i5samiai pristatoma progrcmos
metodine medLiaga, suteikiama informacijos apie psichik4 veikiandias medZiagas,
mokytojai patys veda ir atlieka pamokq uZduotis, organizuoja Zaidimus, taiko metodus.
Kiekvienoje mokykloje programoje dalyvaujandiq moksleiviq t6vams organizuojami 3
seminarai.

3.5. vykdymo

trukm6, tgstinumas

Projektas pradetas vykdyti 2009 m.,Siais metais buvo i5versta, adaptuota ir i5leista programos ,,Gyvai"
metodine medLiaga. Programa buvo pristatyta Vilniaus ir Kauno mokykloms, registruojamos programq

norindios igyvendinti mokyklos. 2010 metais 12 pamokq uZsiemimai buvo pravesti 4 Vilniaus ir 16
Kauno mokyklq.
Projekto vykdymo patirtis parode, jog mokykloms vykdant Zalingq iprodiq trtiksta metodiniq priemoniq
Ziniq ir igiidZiq. Todel daugelis pedagogq labai gerai [vertino
3.6.

vykdytojai

o
o
o
.
o

Programqadaptavo dr. Laima Bulotaite;
73 pedagogai i5 program4igyvendinusiq mokyklq;
3 psichologes i5 Vilniaus m. ft 2 psichologes i5 Kauno m. Pedagoginiq psichologiniq tarnybq;
mokymqvadove i5 V{,,Actio Catholica Patria";
programos koordinatore i5 asociacijos ,,Mentor Liefuva".

3.7. dalyviai (tikslind grupd)
1885 moksleiviai ir 197 tevai i5 Siqmokyklq:

Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno

kurdiqjq ir neprigirdindiqiq ugdymo centras
Eiguliq vidurine mokykla
Jurgio Dobkevidiaus vidurine
Juozo Gru5o vidurine mokykla
Kazio Griniaus vidurine mokykla
Kovo 1l-osios vidurine mokykla

Kauno Palemono vidurine mokykla
Kauno Rokq vidurine mokykla
Kauno Simono Daukanto vidurine mokykla
Kauno Sandirr vidurine mokykla
Kauno Vai5vydavos pagrindine mokykla
Kauno Viktoro Kuprevidiaus vidurine mokykla
Kauno Vilijampoles vidurine mokykla
Kauno Vydtno pagrindine mokykla
Kauno ,,Zibvio* vidurine mokykla
Vilniaus,,Gabij os" gimnazij a
Vilniaus Naujininkq vidurine mokykla
Vilniaus Simono Konarskio vidurine mokykla
Vilniaus Sofij os Kovalevskaj os vidurine mokykla
3.8. vykdymo vieta
Kaunas, Vilnius.
3.9. partneriai, rdmdjai
Projekt4 finansavo IKEA socialiniq iniciatyvq fondas.
Metodine medLiaga i5leista Narkotikq kontroles departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
leSomis.

3.10. s4mata

Suma

Eil. I5laidq pavadinimas
nr.
Metodines medZiagos vertimas, adaptavimas
I
2.
a
J.

4.

4 mokvmai mokvtoiams
Seminaru tevams vedimas
Administracines - oreanizacines i5laidos

VIso

7000 Lt
t6 000 Lt
6000 Lt
10 000 Lt
39 000 Lt

3.11. rezultatai

e

o

o
o

Buvo suorganizuoti 4 mokymai, kuriuose dalyvavo 73 pedagogai. ,,Gyvai" programQ Lietuvoje
[gyvendino 20 mokykh6 12-oje uZsiemimq dalyvavo 1885 Se5tq-septintq klasiq moksleiviai, 3
seminarq cikl4lanke 197 tevai;
2005-2007 metais atliekant programos ,,Gyvai" efektyvumo vertinimo tyrim4 buvo apklausta
7079, 12-14 m. amLiaus, moksleiviq 7 Salyse, prie5 tai juos suskirsdius I eksperimentinq ir
kontrolinE grupes. Duomenq rinkimas buvo vykdomas prieS programos igyvendinimq(baseline
survey) bei praejus 3 ir 15 menesiq po 12 pamokq igyvendinimo (follow up sumey). Mokiniai,
dalyvavE ,,Gyvai" pamokose, lyginant su mokiniais, kurie mokesi pagal ipraste programfo per
paskutines 30 dientl:

-

30 o/omaLiau rdke kasdien

23YomaLiaubuvo girti
o/o
maLiau bent kart4per menes[ riike kanapes;
Programoje dalyvavg moksleiviai i5moko socialiniq [giidZirt kurie padeda apsisaugoti ir nuo
kitq socialiniq gresmiq - patyditt psichologiniq krizit6 mokyklos nelankymo ir t.t.;
Programq igyvendinE mokytojai patobulino savo profesing kompetencij6 naujai i5moktus
metodus gales pritailgrti vesdami savo dalyko pamokas'
23

3.12. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija

Projekto igyvendinimo patirtis parode, jog programa ,,Gyvai" yra ypad aktuali ir reikalinga Lietuvai, nes
molytojams trtiksta ai5kitl paprastq ir efektyviq metodiniq priemoniq prevencijos vykdymui
motyttoie. Tai patvirtina i5 [vairiq Lietuvos miestq I mtisq organizacijqbesikreipiandios mokyklos del
galimybes vykdyti,,Gyvai'o programa.
jei laimetume 5[ konkurs4 gauta premija mums suteiktq galimybE organizuoti ,,Gyvai" programos
pristatymus Lietuvos apskrityse, kad ir regionuose esandios mokyklos galetq pradeti vykdyti 5i4
programQ.

4. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimrl
projektq (programq) konkurso nuostatq 24 punkte.

ir kitq teis€s paieidimq

prevencijos

Projektas atitinka visus Nusikaltimq ir kitq teises paZeidimq prevencijos projektq (programq) konkurso
nuostatq 24 punkte nustat5rtus kriterijus:
Remiantis ESPAD tyrimu per paskutinius 10 metq Lietuvoje narkotikq vartojimas 15-16 metq
amZiaus moksleiviq tarpe nuolat dideja, todel efektyvios ir Lietuvai adaptuotos Zalingq [prodiq
prevencijos programos yra ypad aktualios.

o

o

.

.
o

Programa ,,Gyvai" sukurta 2003-2007 metais, vykdant Europos komisijos paremtq
tarptautin[ projektq,,Europind priklausomybes nuo narkotikq programa" (angl' EU-Dap European Drug Abuse Prevention). Lietuvai bei kitoms Salims ,,Gyvai" programa buvo
pasiUiya tik atlikus jos efektyvumo ivertinim4. Sios programos taikymo mokyklose
efenyrru-o [vertinimo rczttltatai buvo pristatyti Narkotikq kontroles departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes organizuotoje konferencijoje 2009 metq lapkridio 5 d.
Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su socialiniq mokslq daktare, Vilniaus
Universiteto Bendrosios psichologijos katedros docente Laima Bulotaite, Kauno miesto
savivaldybes Svietimo skyriumi, Narkotikq kontroles departamentu prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes, Vilniaus m. Pedagogine psichologine tarnyba, Vilniaus ir Kauno mokyklomis.
Taip pat I prevencing veiklq buvo [traukta moksleiviq tevai.
Lalingu iprodiq prevencijos programa ,,Gyvai" turi paruo5t4 ir metodi5kai suplanuot4 12
pu1notq p.ogru1n6 i5leist4 mokytojo metodinE knygq ir moksleivio pratybq sqsiuvini
parengt4 pedagogq mokymo program% todel gali btiti pakartota ar igyvendinta bet kurioje
Lietuvos mokykloje.
,,Gyvai" yra novatori5ka programa, nes ji moksleiviams ne tik suteikia informacijos apie
neigiamas Zalingq iprodiq pasekmes, bet ir keidia klaidingus [sitikinimus, ugdo kritinl mQstym4.
bei gyvenimo igtidZius, kurie padeda atsisakyti ir nepradeti vartoti psichikq veikiandiq
medZiagq. Taip pat programoje taikomi interaktyvds metodai ir uZsiemimai, kurie daugeliui
Lietuvos mokytoj q yra nauj a metodine praktika.

Asociacijos,,Mentor Lietuva" generaline sekretore
Jurgita Ribinskaite -Glal.zer

