NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS

1.Projekto pavadinimas
„Inspektorius Liūtas pataria“
2. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas,
banko sąskaita
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Birželio 23-osios g. 10,
Vilnius ,
tel. 85 2716567, inspektoriusliutas@policija.lt,
LT 857044060001188564,Vilniaus bankas, kodas 70440.
3. Informacija apie projektą:
3.1 esamos situacijos (problemos) analizė;

2004-2005 metais Vilniaus m. VPK vykdė prevencinį projektą „Saugi mokykla“. Vykdant šį
projektą, pirmame etape buvo atlikta situacijos analizė Vilniaus miesto Jeruzalės vidurinėje
mokykloje. Šios mokyklos 5-ų – 8-ų klasių moksleiviai atsakė į pateiktus klausimus apie saugumą
mokykloje. Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog net 49,7 % vaikų jaučiasi nesaugūs mokykloje ir
jos teritorijoje.
Visuomet jaučiasi nesaugūs mokykloje - 4,2 %, kartais – 42 % (berniukų – 22,7 %,
mergaičių - 19,8 %). Nesaugiausiai vaikai jaučiasi mokyklos teritorijoje, mokyklos koridoriuose,
tualetuose, rūbinėje, - tokių net 64,8 %. Vaikai nurodė dažniausias nesaugumo priežastis: mokyklos
teritorijoje – kiti moksleiviai ar pašaliniai asmenys kabinėjasi, gali atimti pinigus. Mokyklos
koridoriuose – stumdosi, kabinėjasi, vyresni prašo pinigų, erzina, prasivardžiuoja. Tualetuose –
kabinėjasi, tyčiojasi, mergaičių tualetuose lankosi berniukai. Rūbinėje – atiminėja daiktus, uždaro
duris ir neišleidžia, kabinėjasi, pasitaiko atvejų, kad dingsta daiktai.
Pabrėžtina, kad ir kitų Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų vaikai jaučiasi nesaugiai,
būdami tarp savo bendraamžių ar vyresnių vaikų. Kad mokykloje būtų vykdomos atitinkamos
priemonės, susijusios su saugumo užtikrinimu, pageidavo 95,5% visų apklausoje dalyvavusių
moksleivių. Moksleivių apklausa parodė vaikų rimtas vaikų tarpusavio bendravimo problemas.
Nesaugumo jausmą moksleivių tarpe dažniausiai palaiko keletas probleminio elgesio vaikų, kurie
dažnai net negali suvokti, kodėl jų elgesys yra nepriimtinas kitiems.
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3.2 tikslas;
Vykdyti ankstyvąją nusikalstamumo, teisės pažeidimų ir saugaus eismo prevenciją
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarpe.
Formuoti socialiai priimtiną vaikų elgesį bei ugdyti jų pilietiškumą.
Ugdyti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tinkamo elgesio visuomenėje normas ir
atsakomybę už savo elgesį mokykloje, gebėjimą suprasti ir užkardyti ankstyvąją teisės
pažeidimų vaikų tarpe intervenciją mokyklos bendruomenėje.
Skatinti tėvelius ir mokytojus sistemingai rūpintis vaikų saugumo keliuose priemonėmis,
vykdyti Kelių eismo taisyklių pažeidimų prevenciją.
Skatinti vaikų domėjimąsi policijos veikla, gebėjimą vertinti savo ir draugų elgesį.
3.3 uždaviniai;

1. Sukurti ir išleisti Inspektoriaus Liūto teorinių žinių segtuvų papildomus lapus.
2. Rengti susitikimus su jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais, dalyvaujant Inspektoriui
Liūtui policijos informaciniame autobuse, Vilniaus miesto ugdymo įstaigose, miesto
šventėse, renginiuose.
3. Skatinti vaikų iniciatyvą dalyvauti prevencinėje veikloje, ugdyti pilietinę ir teisinę
savimonę, stiprinti jų savitvardą, savigarbą ir pasipriešinimą socialiniam spaudimui.

3.4 priemonės; Tai segtuvas su saugumo informacija „Inspektorius liūtas pataria“, kuriuo
siekiama supažindinti pirmų klasių moksleivius su Inspektoriaus Liūto patarimais: saugaus
elgesio namuose, kieme, saugios kelionės į mokyklą taisyklėmis. Atsižvelgiant į vaikų
amžių visa teorinio pobūdžio informacija apie moksleivio saugumą bus pateikiama per
nuotaikingas iliustracijas naudojant jiems priimtinas veiklos formas. Segtuvas yra tik dalis
projekto, kuriame vaikai projekto vykdymo metu (mokslo metų eigoje) sukauptą visą būtiną
informaciją saugumo klausimais galės taikyti praktiškai. Be pateikiamų teorinių žinių
saugaus eismo ugdymo procese labai svarbūs yra saugaus eismo įgūdžiai. Naudojant šią
priemonę moksleiviai turės galimybę turimas teorines žinias bei gebėjimus taikyti praktiškai
apsilankydami Vilniaus m. VPK Eismo priežiūros tarnybos Eismo saugumo klasėje, kurioje
įrengta šviesoforu reguliuojama sankryža – su gatvėmis, šaligatviais, kelio ženklais,
nereguliuojama pėsčiųjų perėja, ir kurioje saugaus elgesio gatvėje mokymas vyksta kaip
realioje gatvės aplinkoje. Siekiant pagrindinio projekto tikslo – ankstyvosios prevencijos
vykdymo, sostinės policijos pareigūnai, jaunieji policijos rėmėjai kartu su Inspektoriumi
Liūtu pristatydami informacinį segtuvą „Inspektorius Liūtas pataria“, lankysis Vilniaus
miesto mokymo ir ugdymo įstaigose, supažindins vaikus su policijos pareigūnų veikla,
saugaus elgesio namuose, kieme, saugios kelionės į mokyklą taisyklėmis. Priemonių metu
pagal galimybę bus panaudojamas informacinis prevencinis autobusas, kuriame apsilankę
vaikai bus supažindinti su Lietuvos policijos ekspozicija. Projekto dalyviai – jaunesniojo
amžiaus moksleiviai turės galimybę apsilankyti Vilniaus miesto vyriausiojo policijos
komisariato muziejuje, Operatyvaus valdymo skyriuje, VP Patrulių rinktinėje.
.
3.5 vykdymo trukmė, tęstinumas;
Projektas vykdomas nuo 2007 metų ir bus tęsiamas iki 2011 metų.
3.6 vykdytojai;
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pirmojo-Septintojo policijos komisariatų
nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistai, Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos
skyriaus pareigūnai;
3.7 dalyviai (tikslinė grupė);Vilniaus miesto mokymo įstaigose besimokantys pradinio amžiaus
moksleiviai
3.8 vykdymo vieta;
Vilniaus miestas
3.9 partneriai, rėmėjai; Vilniaus miesto savivaldybė, nevyriausybinė organizacija „Vaiko namas“,
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kiti dalyviai –
leidyklos, dizaineriai, dailininkai. Pagrindinė partnerių funkcija – taikant šiuolaikines pedagogikos
metodikas organizuoti kūrybinius užsiėmimus su vaikais akcentuojant vaikų saugumo svarbą.
3.10 sąmata;

Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

1. Išlaidos
1.1.
Dailininko darbai (autorinės sutartys, rėmėjas –
Vilniaus miesto savivaldybė)
1.2. Dizainerio darbai (autorinės sutartys, rėmėjas –
Vilniaus miesto savivaldybė)
1.3.
Segtuvų gamyba
1.4.
Segtuve esančių lapų spausdinimas

Iš viso
suma (Lt)

4000 Lt
3000 Lt
53 000 Lt
12400 Lt.

3.11. rezultatai:

Įgyvendinus šį projektą pagėrėtų policijos pareigūnų, pedagogų bei pradinių klasių
moksleivių bendravimas. Šis projektas ne tik formuos teigiamą požiūrį į policijos instituciją, bet ir
skatins jaunuosius visuomenės narius įsijungti į aktyvią prevencinę veiklą bei keisti savo požiūrį į
bendraamžių smurtą. Vaikai, susipažinę su teisine informacija, geriau sugebės vertinti savo ir kitų
(bendraamžių ir suaugusiųjų) elgesį bei jo pasekmes, jie sužinos pagalbos teikimo būdus ir sugebės
padėti ne tik patys sau, bet ir atjausti tuos, kuriems reikalinga pagalba. Vaikai bus įtraukti į
prevencinę veiklą, formuojančią socialiai priimtiną elgesį, stabdant teisės pažeidimus tarp
bendraamžių. Šis projektas padės policijos įstaigoms vykdyti vaikų teisės pažeidimų bei saugaus
eismo prevenciją, kuriant saugią aplinką mokyklose ir jos prieigose.
Inspektorius Liūtas, vykdydamas ankstyvąją prevenciją, ugdys vaikų pagarbą žmogui,
mokys laikytis nustatytų visuomenės elgesio normų, laikytis tvarkos, švaros taisyklių, mieste
padaugės sąmoningų, besilaikančių tvarkos, saugojančių save bei kitus miesto piliečius.
Kadangi šis projektas yra tęstinis, dirbama su ta pačia vaikų grupe kiekvienoje
mokykloje, projekto pradžioje ir pabaigoje numatyta jame dalyvavusių vaikų apklausa bei rezultatų
analizė, kas leis įvertinti projekto naudingumą ir tikslingumą.
3.12 kita svarbi, su projektu susijusi, informacija:
PRIEDAS. Inspektoriaus Liūto segtuvas, kuriame 10 lapų;
4. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų 24 punkte.
24. Projektu siekiama spręsti gyvenamosios vietovės bendruomenei, savivaldybei, regionui ar šaliai
aktualią problemą
Pastaruoju metu vykdant bendrosios nusikaltimų prevencijos priemones vis daugiau
dėmesio skiriama vaikų teisiniam ugdymui, jų teisinių žinių tobulinimui, teisinės sąmonės plėtimui.
Jaunųjų mūsų visuomenės narių švietimas sudaro prielaidas ateityje turėti stiprią ir teisiškai
išprususią, paklusnią įstatymams visuomenę.
Pirmosios prevencijos veiksmų grandinėje - ankstyvosios prevencijos tikslas – padėti žmogui
išspręsti problemas, kurios gali jį atvesti į nusikaltimo kelią. Ankstyvąja prevencija vadiname
priemones, nukreiptas į veiksnius, kurie dar yra pakankamai nutolę nuo nusikaltimo, tačiau tai yra
vienas iš efektyvesnių būdų užkardyti jaunimo daromus nusikaltimus. Kuo anksčiau vaikams bus
aiškinamos teisinio švietimo normos, tuo daugiau tikimybės, kad jie išaugs įstatymus
toleruojančiais ir jiems paklusniais visuomenės nariais.
24. Projekto rengėjo ar valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, asociacijos ar mokslo ir
studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo įvertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai,
jų teigiamas poveikis visuomenės saugumui.
Kadangi projektas bus vykdomas ketverius metus. Efektyvumo įvertinimas bus atliekamas
projekto pabaigoje. Po pirmųjų projekto vykdymo metų buvo atliktas pradinių klasių mokytojų,
kurių vaikai gavo segtuvus, anketavimas. Apibendrinus anketavimo rezultatus, padarėme išvadas dėl
segtuve esančios medžiagos naudos, kokybės įvertinimo, metodinio naudingumo moksleiviams.
24.Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama
įtraukti visuomenę
Projektas įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su VĮ „Vaiko namas“, pradinių klasių mokytojais.
Moksleiviams parengtose užduotyse, moksleiviai skatinami bendrauti, bendradarbiauti su tėveliais,

draugais. Policijos pareigūnais.
24. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.
Įvykdžius projektą, apibendrinus rezultatus, atlikus parengtos teisinio švietimo medžiagos
naudingumą, moksleivių teisinių žinių įvertinimą bus galima projekto idėją, teikti PD prie LR VRM,
kaip metodiškai gerai parengtą medžiagą pradinio amžiaus moksleiviams. Tokiu pat principu bus galima
ruošti teisinio švietimo medžiagą viduriniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams.
25. Projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Atsižvelgiant į vaikų amžių visa teorinio pobūdžio informacija apie moksleivio saugumą bus
pateikiama per nuotaikingas iliustracijas naudojant jiems priimtinas veiklos formas. Segtuvas yra
tik dalis projekto, kuriame vaikai projekto vykdymo metu (mokslo metų eigoje) sukauptą visą
būtiną informaciją saugumo klausimais galės taikyti praktiškai. Be pateikiamų teorinių žinių
saugaus eismo ugdymo procese labai svarbūs yra saugaus eismo įgūdžiai. Naudojant šią priemonę
moksleiviai turės galimybę turimas teorines žinias bei gebėjimus taikyti praktiškai apsilankydami
Vilniaus m. VPK Eismo priežiūros tarnybos Eismo saugumo klasėje, kurioje įrengta šviesoforu
reguliuojama sankryža – su gatvėmis, šaligatviais, kelio ženklais, nereguliuojama pėsčiųjų perėja, ir
kurioje saugaus elgesio gatvėje mokymas vyksta kaip realioje gatvės aplinkoje. Siekiant
pagrindinio projekto tikslo – ankstyvosios prevencijos vykdymo, sostinės policijos pareigūnai,
jaunieji policijos rėmėjai kartu su Inspektoriumi Liūtu pristatydami informacinį segtuvą
„Inspektorius Liūtas pataria“, lankysis Vilniaus miesto mokymo ir ugdymo įstaigose, supažindins
vaikus su policijos pareigūnų veikla, saugaus elgesio namuose, kieme, saugios kelionės į mokyklą
taisyklėmis. Priemonių metu pagal galimybę bus panaudojamas informacinis prevencinis
autobusas, kuriame apsilankę vaikai bus supažindinti su Lietuvos policijos ekspozicija. Projekto
dalyviai – jaunesniojo amžiaus moksleiviai turės galimybę apsilankyti Vilniaus miesto vyriausiojo
policijos komisariato muziejuje, Operatyvaus valdymo skyriuje, VP Patrulių rinktinėje.

