Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų ir
bendruomenių iniciatyvų gerosios
praktikos konkurso nuostatų
1 priedas

PROJEKTO, TEIKIAMO NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS
PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS
KONKURSUI, PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas
Vaikų užimtumo projektas „VEIK“
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas
„Nusikaltimų prevencija etninėse subkultūrose, įskaitant taikomą nusikalsti linkusiems jų nariams“

3. Informacija apie projekto rengėją
(pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, rengėjo
vadovas / įgaliotas asmuo, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, banko sąskaita)
Pavadinimas: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
Juridinio asmens kodas: 191008196;
Adresas:
Vytauto pr. 91, LT-44238 Kaunas;
tel. 8 700 60 000, el. p.
kaunovpk.kanceliarija@policija.lt;
Banko sąskaita: AB bankas SEB LT68 7044 0600 0782 2215, banko kodas 70440;
Rengėjo vadovas: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos
Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus (toliau- Kauno apskr. VPK VTV BPVS) viršininkė Agnė
Greblikaitė tel. 8 700 64430, el. p. agne.greblikaite@policija.lt;
Projekto vadovai: Kauno apskr. VPK VTV BPVS vyresnioji specialistė Jovita Juršytė, tel. 8 700
64439, el. p. jovita.jursyte@policija.lt; Kauno apskr. VPK VTV BPVS vyriausiasis specialistas
Egidijus Šeputis, tel. 8 700 64429, el. p. egidijus.seputis@policija.lt
4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis
(projekto pradžios data (metai-mėnuo-diena), (numatoma) projekto pabaigos data (metai-mėnuodiena)
Pradžia: 2019 m. sausio 1 d.; pabaiga: 2019 m. birželio 30 d.
5. Informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos ir (arba) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiaus ar nusikaltimų baimės
mažinimo (iki 150 žodžių)
Analizuojant 2018 m. užregistruotas nusikalstamas veikas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato prižiūrimoje teritorijoje, pastebėta, kad nemažai teisėtvarkos pažeidimų padarė Kauno
miesto savivaldybės bendruomeniniuose vaikų globos namuose (butuose), Vaikų gerovės centre

„Pastogė“ apgyvendinti nepilnamečiai. Pastebima tendencija, jog nusikaltimų ar teisės pažeidimų
priežastys yra laisvalaikio neužimtumas ir alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų vartojimas.
Paaugliai būriuojasi į grupeles, vartoją alkoholinius gėrimus, daro teisėtvarkos pažeidimus,
negrįžta namo naktimis. Siekiant tinkamai pasirūpinti vaikų užimtumu, kartu su socialiniais
partneriais buvo parengta vaikų užimtumo programa.
6. Informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją didinimo (iki 150 žodžių)
Prevencinio projekto „Veik“ renginiai ir užsiėmimai buvo viešinami internetiniuose puslapiuose:
www.diena.lt;
www.kaunas.kasvyksta.lt; www.lsu.lt; www.zmones.lt; www.kaunodiena.lt;
www.kaunas.lt; www.saugausvaikomokykla.lt; http://kaunas.policija.lrv.lt/; socialinio puslapio
„Facebook“ paskyroje: https://www.facebook.com/KaunoapskritiesBendruomenespareigunai/
Prie šios iniciatyvos prisidėjo ir visuomenei gerai žinomi žmonės. Tarp jų ir olimpietė Austra
Skujytė, kuri Alekso Stanislovaičio lengvosios atletikos manieže vaikams surengė treniruotę. Su
vaikais daug kalbėjo apie motyvaciją, užsispyrimą, sunkumus, nuopuolius, pergales ir laimėjimus.
O bendraudama su žurnalistais ragino ir kitus visuomenės narius prisidėti prie tinkamo vaikų
užimtumo, skirti dėmesio, ugdant jaunąją kartą.
7. Esamos situacijos (problemos) analizė (iki 200 žodžių)
(– nurodoma konkreti sprendžiama problema, problema formuluojama tiksliai ir konkrečiai (t. y.
taip, kad ją galima būtų patikrinti);
– nurodomas problemos mastas (kokias gyventojų grupes, institucijas, teritorinius vienetus apima
problema);
– apibūdinamas problemos pastovumas (pateikiami duomenys, parodantys, kaip ilgai trunka šis
reiškinys (egzistuoja problema), kurio prevencijai skiriamas projektas)
2018 m. Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje buvo užregistruotos 84 (2017 m. - 93)
nusikalstamos veikos, kurias padarė Kauno miesto savivaldybės bendruomeniniuose vaikų globos
namuose (butuose), Vaikų gerovės centre „Pastogė“ apgyvendinti nepilnamečiai. 56 fiksuoti
vagysčių atvejai (LR BK 178 str.), 4 plėšimo (LR BK 180 str.), 3 smurto artimoje aplinkoje (LR
BK 140 str.), 7 viešosios tvarkos pažeidimai (LR BK 284 str.). Tuo pačiu laikotarpiu fiksuoti 342
pranešimai dėl pabėgimo atvejų, iš jų paskelbtos 173 paieškos. Nustatyti 43 (2017 m.-52)
administraciniai nusižengimai- daugiausia iš jų rūkymo, alkoholio vartojimo atvejai. Analizuojant
nepilnamečių padarytus nusikaltimus išryškėja ir mažėjantis nusikaltėlių amžius. Pastebima, kad
vis dažniau įstatymus pažeidžia jaunesni nei 14 metų vaikai. Be to, sunkėja nepilnamečių padarytų
nusikaltimų pobūdis ir vis dažniau jaunesni nepilnamečiai nusikalsta bei padaro kitus teisės
pažeidimus pakartotinai.
Jaunimo nusikalstamumo problema negali būti analizuojama atskirai nuo kitų elgesio problemų.
Nusikalstantys jaunuoliai dažnai įsitraukia į įvairią kriminalinę veiklą, pasižymi ir tokiu elgesiu,
kaip alkoholio ir narkotikų vartojimu, nuolatiniu apgaudinėjimu ir melavimu, demotyvacija,
laisvalaikio neužimtumu, kontrolės nebuvimu. Todėl, šiuo projektu buvo siekiama juos motyvuoti
ir tinkamai pasirūpinti jų laisvalaikio užimtumu.
8. Projekto tikslai ir uždaviniai (iki 300 žodžių)
(turi būti aiškiai apibrėžti ir orientuoti į konkrečius rezultatus, sprendžiantys projekto keliamą
problemą, atitinkantys tikslinės projekto grupės specifiką ir poreikius)
Tikslas: tinkamas nepilnamečių laisvalaikio užimtumas, propaguojant sveiką gyvenimo būdą.

Uždaviniai:
- vykdyti nusikalstamų veiklų ir teisės pažeidimų prevenciją;
- aktyvinti alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir platinimo prevenciją;
-socialinių įgūdžių formavimas ir ugdymas, saviraiška;
- Kauno miesto savivaldybės bendruomeniniuose vaikų globos namuose (butuose), Vaikų gerovės
centro „Pastogė“ apgyvendintų vaikų supažindinimas su įvairiomis sporto šakomis, siekiant, jog
jie išsirinktų sau tinkamą ir mėgiamą sportinę šaką;
- projekto metu formuoti teigiamą policijos įvaizdį;
- tarpinstitucinio bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti saugią vaikų aplinką, stiprinimas ir
plėtojimas.
9. Teorinis pasirinkto prevencijos metodo ir priemonių pagrindimas (iki 150 žodžių)
(aprašomas pasirinktų (bendrosios, individualiosios ir t. t.) prevencijos metodo ir priemonių
tinkamumas tikslinei projekto grupei – kokia teorija ir (ar) empiriniais tyrimais grindžiamas
projekte pasirinktas prevencijos metodas ir priemonės)
Įgyvendinat projektą, buvo pasirinktas bendrosios prevencijos metodas, siekiant įtraukti kuo
daugiau narių. Norėta, kad juos pasiektų kuo daugiau informacijos apie neigiamus visuomenei
reiškinius. Labiausiai akcentuotas sveikos gyvensenos, tinkamo užimtumo, gyvenimo įgūdžių,
nuostatų ir vertybių ugdymas. Projekto metu vykdytos prevencinės priemonės prieš alkoholio,
tabako, narkotinių medžiagų vartojimą. Policijos pareigūnai stengėsi paaiškinti, kad su jais galima
bendrauti nuolat ir ne tik įvykus nusikaltimui ar teisės pažeidimui . Taip pat, kad jie ne tik baudžia,
bet ir pataria, kaip nenukentėti patiems. Šios prevencinės priemonės skatino jaunimo pasitikėjimą
policijos pareigūnais.
Praktinių užsiėmimų metu pademonstruoti įvairių sporto šakų pagrindai. Buvo leidžiama viską
išbandyti, patiems išmokti, sužinoti bei pamatyti įvairias priemones iš arti.
10. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų projekte,
aprašymas (iki 150 žodžių)
(nurodoma, kokius nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmus naudojote
projekte, t. y., kaip naudojamos prevencinės priemonės užkerta kelią nusikaltimams (pavyzdžiui,
mažina galimybes įsitraukti į nusikalstamą veiklą (pavyzdžiui, socialiai remiant rizikos grupės
asmenis); padeda užkardyti nusikalstamas veikas dar prieš jas įvykdant (pavyzdžiui, papildomai
patruliuojant rizikos teritorijose); padeda apsaugoti galimus taikinius sumažinant galimybes ir
taip apsunkinant sąlygas nusikalstamai veikai vykdyti (pavyzdžiui, įrengiant papildomus užraktus
ar vaizdo stebėjimo kameras) ir t. t.)
Šis projektas, skirtas kokybiškai ir turiningai užimti globoje augančių vaikų ir paauglių laiką bei
didintų jaunuolių užimtumą. Jaunajai kartai reikia skirti dėmesio, padėti ugdyti asmenybę, prisidėti
prie jos augimo ir tobulėjimo. Ne draudimais reikia siekti rezultatų, o bendravimo ir
bendradarbiavimo dėka stiprinti pasitikėjimą kitais. Tinkamas energijos nukreipimas, įdomios ir
tobulėti padedančios veiklos, įvairūs sportiniai užsiėmimai gali padėti jiems, priimant teisingus
sprendimus ateityje. Todėl vaikai buvo supažindinti su teisine atsakomybe, alkoholio, tabako ir
narkotinių medžiagų žala, pristatytos sportinės šakos. Pristatymų metu, nepilnamečiai susipažino
su įvairių sporto šakų atstovais, domėjosi jų sėkmės istorijomis, aktyviai leisdami laisvalaikį
išsiliejo sportinėse estafetėse.

11. Projekto veiklos (priemonės) (iki 150 žodžių)
(nurodoma, kokios veiklos buvo (yra) vykdomos 8 punkte nurodytiems projekto tikslams pasiekti)
2019 m. sausio- birželio mėn. laikotarpiui, 2 kartus per mėn. (4 val.) buvo parengtas grafikas
įvairioms prevencinėms priemonėms ir veikloms vykdyti. Kauno apskr. VPK VTV BPVS
pareigūnai susitikimų metu suteikė teisinių žinių, supažindino su teisine atsakomybe, pristatė savo
profesiją, vykdė žalingų įpročių prevenciją, paaiškino kur kreiptis nutikus nelaimingiems
atsitikimams ar patekus į keblią situaciją. Projekto partneriai- Lietuvos sporto universiteto atstovai
ir savanoriai surengė įvairių sporto šakų (plaukimo, bokso, karatė, dziudo, lengvosios atletikos,
futbolo, krepšinio, teniso, gimnastikos ir kt.) treniruotes. Negailėjo patarimų, kaip sveikai maitintis,
paaiškino kiek reikėtų skirti laiko per savaitę norint ko nors pasiekti. Savo sričių profesionalai
nevengė pasidalinti sėkmės istorijomis, taip pat papasakojo apie savo karjeros pradžią, sunkumus
ir iššūkius kuriuos teko įveikti. Priminė, kad tik didelis ryžtas ir užsispyrimas yra visko pagrindas,
pasidžiaugė savo pasiekimais bei naujais išsikeltais tikslais.
12. Projekto vykdytojai
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės
pareigūnų veiklos skyrius.
13. Projekto dalyviai (tikslinė grupė)
(nurodoma projekto tikslinė grupė (organizacija, valstybės tarnautojai, piliečiai, bendruomenė ar
kt.) ir paaiškinamas toks pasirinkimas)
Kauno savivaldybės vaikų globos namų (butų), Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“, Kauno miesto
savivaldybės vaikų gerovės komisijos deleguoti vaikai, 8-16 m. amžiaus.
14. Projekto vykdymo vieta
(nurodoma institucija (-os) ir (ar) teritorija, kurioje vykdomos projekto veiklos)
Alekso Stanislovaičio lengvosios atletikos maniežas (Aušros g. 42, Kaune);
Lietuvos sporto universiteto teritorija, patalpos, salės, aikštynai (Sporto g. 6, Kaune).
15. Projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą (iki 200 žodžių)
(nurodomi projekto partneriai ir (ar) rėmėjai, koks jų vaidmuo ir veikla vykdant projektą)
Partneriai:
Lietuvos sporto universitetas (jų atstovai, dėstytojai, savanoriai, studentai organizavo užsiėmimus,
treniruotes, estafetes vaikams).
Kauno miesto savivaldybė ( jų atstovai atlydėdavo nepilnamečius, skirdavo transportą atvykti
vaikams).
A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (organizavo nepilnamečių atranką į projektą bei šios
mokyklos psichologai bendravo su vaikais).
Rėmėjai: UAB „Hummel“ (padovanoti marškinėliai dalyviams).
16. Projekto įgyvendinimo proceso vertinimas (iki 300 žodžių)
(pateikiama informacija apie tai, ar buvo daromas (yra planuojamas) proceso vertinimas. Jei taip,
kokie proceso rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą (viduje ar iš šalies) ir kokie buvo
pagrindiniai rezultatai.

Pastaba. Proceso vertinimas suteikia informacijos apie projekto įgyvendinimą. Proceso rodiklių
pavyzdžiai galėtų būti tokie: informacija apie programos dalyvių skaičių; informacija apie tai, kaip
projektas patenkino dalyvių lūkesčius ir kt.)
Per projekto vykdymo laikotarpį 2019 m. sausio-birželio mėn. surengta 12 susitikimų/ užsiėmimų
su globoje augančiais vaikais. Į projektą įsitraukė 45 vaikai. Labiausiai džiugina, kad tai buvo tie
patys vaikai, kurie ateidavo ir dalyvaudavo veiklose. Pastarieji gilino savo žinias, plėtė savo akiratį,
įgūdžius, kėlė savo savivertę, ugdė fizines galimybes, mokėsi įvairių sporto šakų pagrindų, daugiau
sužinojo apie kvaišalų žalą bei teisinę atsakomybę, buvo tinkamai užimti laisvalaikiu.
Projektas taip pat skatino savanorystę, bendrystę, formavo gerąją praktiką, tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti saugią vaikų aplinką.
17. Projekto rezultatų ar poveikio vertinimas (iki 300 žodžių)
(nurodoma informacija apie tai, ar buvo atliktas (yra planuojamas) rezultatų ar poveikio
vertinimas. Jei taip, kokie projekto rezultato rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą
(viduje ar iš šalies), koks duomenų ir vertinimo metodas buvo (bus) naudojamas, kokie buvo
pagrindiniai rezultatai.
Pastaba. Rezultatų ar poveikio vertinimas suteikia informacijos apie programos veiksmingumą.
Pokyčiai, kuriuos turi padaryti projekto įgyvendinimas, išreiškiami projekto rezultato rodikliais. Jų
pasirinkimas priklauso nuo reiškinio, kurio prevencijai skirtas projektas, jie turi būti lengvai
stebimi, taip pat būti glaudžiai susiję su reiškiniu, kurio prevencija planuojama)
Vertinimas atliktas žodine dalyvių ir savanorių apklausa, kurie įvertino projektą puikiai, o atlikta
nusikalstamumo analizė rodė 20 proc. mažesnį pabėgimo (negrįžimo į namus) skaičių, lyginant su
duomenimis prieš projektą, taip pat padaryta 10 proc. mažiau nusikalstamų veikų po projekto
vykdymo.
18. Projekto išlaidų ir gautos naudos analizė (iki 150 žodžių)
(nurodoma informacija apie tai, ar buvo atlikta projekto išlaidų ir gautos naudos analizė (santykis
tarp potencialaus prevencinės priemonės veiksmingumo ir jos įgyvendinimo kaštų). Jei tokia
analizė buvo atlikta, nurodoma kaip ir kas ją atliko, pagrindinės analizės išvados)
Projektas įgyvendintas be finansavimo, savanorystės, tarpinstitucinio bendradarbiavimo
pagrindais.
19. Projekto naujumas (iki 150 žodžių)
(nurodomi projekte naudoti nauji metodai ar priemonės)
Projekte naudotos inovatyvios priemonės prieš žalingus įpročius (girtumo, narkotinių medžiagų
vartojimą imituojantys akiniai).
20. Projekto pritaikomumas (iki 300 žodžių)
(nurodoma, ar projektą (tam tikrus jo elementus) būtų galima pritaikyti, pavyzdžiui, kitoje
savivaldybėje, šalyje)
Kiekvienoje savivaldybėje ar šalyje projektas „Veik“ gali būti įgyvendintas.
21. Projekto finansavimas ir išlaidos
(nurodoma:
– kaip ir kieno šis projektas buvo (yra) finansuojamas;

– kokios buvo (yra) projekto su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais susijusios
išlaidos)
Projektas įgyvendintas be finansavimo, savanorystės, tarpinstitucinio bendradarbiavimo
pagrindais. Turint finansavimą jį būtų galima dar labiau plėtoti, organizuojant dar įvairesnes
veiklas.
22. Projekto viešinimas
(nurodoma, kur galima rasti daugiau informacijos apie projektą. Pateikiamos nuorodos į projekto
svetainę ar internete esančius pranešimus, publikacijas apie projektą (įskaitant užsienio kalbomis)
Prevencinio projekto „Veik“ renginiai ir užsiėmimai buvo viešinami internetiniuose puslapiuose:
www.diena.lt (https://www.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaune-pristatyta-globojeaugantiems-vaikams-skirta-programa-veik-898092);
www.kaunas.kasvyksta.lt;
www.lsu.lt (https://www.lsu.lt/lietuvos-sporto-universitete-pristatyta-globoje-auganciu-vaikuuzimtumo-programa-veik/);
www.zmones.lt (https://www.zmones.lt/naujiena/austra-skujyte-kaune-pristate-globojeaugantiems-vaikams-skirta-programa-%E2%80%9Eveik.f771cbce-1e55-11e9-86a7aa000054c883);
www.kaunodiena.lt (https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaune-pristatytagloboje-augantiems-vaikams-skirta-programa-veik-898092);
www.kaunas.lt;
www.saugausvaikomokykla.lt;
http://kaunas.policija.lrv.lt/ (http://kaunas.policija.lrv.lt/lt/naujienos/kaune-pristatyta-globojeaugantiems-vaikams-skirta-programa-veik);
socialinio puslapio „Facebook“ paskyroje:
https://www.facebook.com/KaunoapskritiesBendruomenespareigunai/
23. Kita svarbi, su projektu susijusi, informacija (iki 100 žodžių)
(pateikiama kita svarbi informacija)
-

Projekto rengėjo vadovas / įgaliotas asmuo

_____________
(parašas)

________________

Agnė Greblikaitė
______________________
(vardas ir pavardė)

