NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIO PARAIŠKA
1. Projekto pavadinimas
BŪK SAUGUS
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas
„Nusikaltimų prieš vaikus prevencija".
3. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita.
KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VIEŠOSIOS
TVARKOS VALDYBA, Chemijos g. 4B, 51344, Kaunas +370 37 303 180,
joana.gudelyte@policija.lt (Juridinis asmuo: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,
Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas, Lietuva, +370 37 303 007, kaunovpk.bud@policija.lt, banko sąsk.
LT68 7044 0600 0782 2215, AB SEB bankas, banko kodas 70440.).
4. Informacija apie projektą:
Projektu siekiama suteikti elementarių teisinių žinių, kaip elgtis esant vieniems namuose, kieme,
mokykloje, kaip išvengti mobiliojo telefono, dviračio vagystės, kaip elgtis gatvėje, kad netaptų
eismo įvykio auka, į kokias institucijas kreiptis atsitikus nelaimei ar kilus pavojui.
4.1. esamos situacijos (problemos) analizė
Per 2014 m. Kauno apskrities VPK policijos įstaigose gauti 427 pranešimai apie nusikalstamas
veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriuose nukentėjo vaikai. Iš jų 51 vaikas buvo iki 7 metų, 43 – 710 metų, kiti - vyresni. 119 vaikų smurtą patyrė namuose, 2 - vaikų globos įstaigoje, 38 – mokykloje
ir jos prieigose, 38 - gatvėje, 48 - kitose viešose vietose. Prieš vaikus smurtaujama mokykloje, kieme,
gatvėje, namuose. 26 nepilnamečiai buvo apiplėšti, 59 - apvogti. Dažniausias nusikaltimo objektas
mobiliojo ryšio telefonai. Iš 85 vaikų, praradusių asmeninį turtą, net 58 nukentėjo dėl mobiliojo ryšio
telefono.
Iš minėtų skaičių matyti, kad vyresnėse klasėse daugėja vaikų, tampančių nusikalstamų veikų ir
kitų teisės pažeidimų aukomis, todėl kuo jaunesnio amžiaus vaikų reikia pradėti lavinti, perteikti jo
amžių ir sugebėjimus atitinkančią informaciją. Besiformuojantis žmogus yra imlus ir lengvai
pažeidžiamas, todėl jam reikia žinių ir įgūdžių, kad sugebėtų įvertinti negatyvius reiškinius,
išsiugdytų teigiamas nuostatas, pajustų atsakomybę dėl savo ir kitų elgesio. Juk kasdien likę vieni
namuose, žaisdami kieme, būdami mokykloje, vaikai gali tapti nusikalstamų veikų smurto, vagysčių,
plėšimų, sukčiavimo, turto prievartavimo, aukomis. Gaudami informacijos apie gresiančius pavojus
ir apsisaugojimo nuo jų būdus, vaikai lengviau orientuosis kilus grėsmei, mokės jų išvengti, žinos,
kur ir kada kreiptis pagalbos.
Remiantis situacijos analize galima teigti, kad smurtas, daiktų (pinigų) atiminėjimas - viena iš
opesnių problemų, kurią reikėtų spręsti susivienijus įvairioms institucijoms, tokioms kaip mokykla
ir policija, priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Patirtis rodo, kad kompetentingo policijos pareigūno
perteikta informacija yra geriau suprantama. Vaikas, glaudžiai bendradarbiaudamas su policijos
pareigūnu, gauna atsakymus į jam rūpimus klausimus: ko reikia saugotis ir kaip, ką galima daryti ir
ko ne, sužino apie dažniausiai daromas nusikalstamas veikas, teisės pažeidimus, gali atvirai
pasikalbėti apie tai, kas jam atsitiko.
Atlikus pedagogų apklausą paaiškėjo, kad tokios programos yra labai reikalingos ir naudingos
pradinių klasių mokiniams, taip pat pedagogai pažymėjo, kad šią programą būtina vykdyti ir ateityje,
įtraukti į ją kuo daugiau moksleivių, Remiantis patirtimi, pedagogų apklausos rezultatais, 2007 m.
buvo parengtas smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams projektas „Gyvenk saugiai",
kuris įgyvendintas kartu su vaikų socializacijos programa "Būk saugus" Kauno mieste ir apskrityje.

Projektas sulaukė didelio susidomėjimo, projekte dalyvavo daugiau nei 1000 pradinių klasių
moksleivių.
4.2. tikslas
Projekto „Būk saugus" tikslas – vykdyti vaikų teisinį švietimą saugumo klausimais Kauno
apskrityje.
4.3. uždaviniai







suorganizuoti teisinio švietimo užsiėmimus projekte dalyvaujantiems vaikams;
mokyti vaikus saugiai elgtis esant vieniems namuose, kieme, gatvėje;
projekto vykdymo metu formuoti teigiamą policijos įvaizdį;
formuoti vaikų teisinę sąmone;
Formuoti vaikų socialinius įgūdžius, įtraukiant juos į aktyvią projekto veiklą.
inicijuoti vaikų socialinių pedagogų, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų ir policijos
pareigūnų bendradarbiavimą kuriant saugią aplinką.

4.4. priemonės
Siekdami policijos pareigūnų, vaikų ir pedagogų glaudesnio bendradarbiavimo policijos
pareigūnai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Kauno apskr. VPK) viešosios
policijos pastate, Patrulių rinktinės pastate, Policijos muziejuje, Kauno apskrities policijos
komisariatuose (Kauno r. Kaišiadorių r., Kėdainių r., ir Jonavos r. policijos komisariatų) programoje
dalyvaujantiems trečių klasių moksleiviams surengs atvirų durų dienas, kurių metu vaikai susipažins
su policijos pareigūnų darbo specifika, pamatys naudojamas specialiąsias priemones, ginklus,
automobilius (2015 m. spalio mėn.).
Atvirų durų dienos bus organizuojamos ir priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padaliniuose
Kauno apskrityje, Kauno miesto priešgaisrinėje mokomojoje parodėlėje ir I ugniagesiu komandoje),
kur vaikai galės susipažinti su ugniagesių komandos gaisriniuose automobiliuose esama gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo technika. Priešgaisrinių gelbėjimo valdybos pareigūnai papasakos apie
dažniausias gaisrų kilimo vietas ir priežastis, patars, kaip apsisaugoti nuo gaisro.
Mokinių teisinis švietimas. Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų pareigūnai
prižiūrimose teritorijose esančiose bendrojo lavinimo mokyklose organizuoja susitikimus su trečių
klasių moksleiviais, papasakoja vaikams, kaip būti saugiems likus vieniems namuose, būnant kieme,
pakeliui į mokyklą ir joje, kaip elgtis gatvėje, kad netaptų eismo įvykio auka, kaip išvengti mobiliojo
ryšio telefonų ir dviračių vagysčių, nurodo telefonu numerius, kuriais vaikai galėtų skambinti ištikus
nelaimei (iki 2015 m. lapkričio 20 d.).
Suteikus teisinių žinių, bus surengta viktorina "Būk saugus". Konkurse dalyvaus bendrojo
lavinimo mokyklų moksleivių komandos, sudarytos iš penkių tos pačios klasės moksleivių,
Konkursas taip pat bus organizuojamas visoje Kauno apskrityje, dviem etapais. Pirmajame etape
Komandoms reikės atlikti po 4 užduotis:
• pristatyti komandos pavadinimą;
• pristatyti plakatą tema ,,Būk saugus";
• atlikti organizatorių pateikta praktine užduotį;
• atsisveikinti šūkiu ar ketureiliu viktorinos tema.
Teisinių žinių viktorinos "Būk saugus" organizavimas Kauno miesto ir apskričių savivaldybėse.
Viktoriną „Būk saugus" Kauno mieste organizuoja Kauno apskr. VPK VTV Prevencijos skyrius,
Kauno apskrities savivaldybėse - policijos komisariatų prevencijos padalinių specialistai.
Nugalėjusios komandos dalyvauja finaliniame konkurso etape (2015 m, gruodžio 10 d.).
Finalinėje teisininkių žinių viktorina ,,Būk saugus" vyks Kauno apskr. VPK pastato salėje
(Chemijos g. 4B). Viktorina organizuoja Kauno apskr. VPK VTV Prevencijos skyrius (iki 2015 m.
gruodžio 18 d.).

4.5. vykdymo trukmė, tęstinumas
Programa Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinama vienuoliktus metus,
Kauno apskrities bendrojo lavinimo mokyklose - aštuntus. Programa 2015 m. vykdyta rugpjūčio gruodžio mėnesiais, bus įgyvendinama ir ateityje.
4.6. vykdytojai
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos
skyrius.
4.7. dalyviai (tikslinė grupė)
Kauno apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 800 trečių klasių mokinių.
4.8. vykdymo vieta
Projektas įgyvendinamas visoje Kauno apskrityje:
- Kauno apskr. VPK pastate, Chemijos g. 4B;
- Kauno apskr. VPK Patruliu rinktines pastate, Savanorių pr. 144;
- Kauno miesto priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, I. Kanto g. 1;
- Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos I ugniagesių komandos būstinėje,
Nemunog.2;
- Kauno apskrities VPK policijos komisariatuose (Kauno r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Jonavos
r., policijos komisariatuose);
- Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba,
Kauno g. 49, Kaišiadorių POT, Gedimino g. 64, Kėdainių POT, J. Basanavičiaus g. 57;
- bendrojo lavinimo mokyklose, esančiose Kauno apskr. VPK policijos komisariatų
prižiūrimose teritorijose.
4.9. partneriai, rėmėjai
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
švietimo ir ugdymo skyrius ir Kauno r., Kaišiadorių r., Kėdainių r. ir Jonavos r, savivaldybės
administracijos švietimo ir kultūros skyriai. Informuoja bendrojo lavinimo trečias klases apie
vykdomą projektą padės atrinkti projekto dalyvius, sudarys sąlygas policijos pareigūnams naudotis
mokyklų salėmis ir klasėmis.
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Projekto dalyviams organizuos atviru durų
dienas Priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, skaitys vaikams paskaitas tematika ,,Kaip elgtis kilus
gaisrui", parengs informacinį lankstinuką „Patarimai, kaip elgtis kilus gaisrui", padės organizuoti
teisinių žinių viktoriną ,,Būk saugus".
Kauno apskr. Kelių policijos valdyba. Organizuojant projekto veiklas prisidės prie vaikų teisinio
švietimo saugaus eismo klausimais.
4.10.

sąmata
Visas projekto biudžetas 700 Eur.

4.11.

rezultatai

Kauno miesto mokyklų mokiniai lankėsi Policijos muziejuje, Kauno miesto priešgaisrinėje
gelbėjimo valdyboje taip pat vaikams buvo priminta, kaip saugiai elgtis gatvėje, kaip saugiai nuvykti
į mokyklą ir sugrįžti namo, ką daryti susidūrus su telefoniniais sukčiais.

Gruodžio 4 d. Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazijoje įvyko trečių klasių teisinių žinių
viktorina „Būk saugus“. Šiais metais viktorinoje dalyvavo ypač gausus būrys komandų:
Linksmakalnio mokyklos-darželio, Lapių, Ežerėlio, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinių mokyklų,
Garliavos Jonučių progimnazijos, Vandžiogalos, Domeikavos, Ugnės Karvelio, Neveronių ir
Piliuonos gimnazijų komandos.
Visi trečiokai buvo labai šaunūs, parengę puikias namų užduotis. Mokiniai pristatydami
komandas surengė mini spektaklius, ką daryti ištikus nelaimei, kaip padėti draugui, skatino ir mokė
kitus būti drausmingais, ištikus nelaimei skambinti telefonu 112. Vaikų pasirodymus vertino
kompetentinga komisija.

Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad nugalėtojais tapo Kauno Ilgakiemio mokyklos-darželio
komanda „Išmaniukai“, antrąją vietą užėmė Garliavos Jonučių progimnazija „Sakalai“, tračiąją –
Ežerėlio pagrindinės mokyklos „Saugučiai“. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai, sportiniai krepšiai,
knygos, 4-10 vietų laimėtojams buvo įteiktos padėkos bei visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis
dovanėlėmis.
Šią viktoriną jau devintą kartą organizuoja Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Pagrindinis viktorinos tikslas – formuoti vaikų teisinę sąmonę, socialinius įgūdžius, organizuoti
teisinį švietimą.
4.12.

kita svarbi, su projektu susijusi, informacija

Informacija apie projekto tarpinius rezultatus paskelbta Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato internetiniame puslapyje www.kaunas.policija.lt ir socialiniame tinklalapyje
www.facebook.com.
5. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų 24 punkte.
Prevencinėmis priemonėmis teikiant informaciją kaip būti saugiems likus vieniems namuose,
būnant kieme, pakeliui į mokyklą ir joje, kaip elgtis gatvėje, kad netaptų eismo įvykio auka, kaip
išvengti mobiliojo ryšio telefonų ir dviračių vagysčių, kaip elgtis kilus gaisrui vaikų tarpe,
užsiėmimų organizavimas prisideda prie nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiaus
mažinimo ir gyventojų saugumo jausmo, pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis didinimo.
Projektas buvo įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, telkiant ypatingą
dėmesį jaunimui, vykdant vaikų ir jaunimo ir prieš juos nukreiptų nusikalstamų veikų prevenciją.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos
skyriaus pareigūnai organizavo teisinių žinių viktoriną „Būk saugus“. Šiuo renginiu siekiama
organizuoti vaikų teisinį švietimą, išmokyti saugiai elgtis esant vieniems namuose, kieme,

mokykloje bei skatinti vaikų ir policijos bendradarbiavimą smurto prieš vaikus, ankstyvosios
nusikalstamumo prevencijos srityje.
Organizuojamos atvirų durų dienos leidžiančios susipažinti su policijos, priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnų darbo specifika, pamatyti naudojamas specialiąsias priemones,
ginklus, esama gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką. Buvo panaudotas novatoriškas būdas siekiant
atkreipti jaunimo dėmesį į šią problemą, suteikiant galimybę dalyvauti viktorinoje „Būk saugus“ ir
atlikti žinių įvertinimą.

Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos
viršininkas

Remigijus Stukas

