PARAIŠKA NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSUI
1. PROJEKTO PAVADINIMAS
„Aktyvi bendruomenė - kelias į saugesnę aplinką“
2. KONKURSO TEMA
Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos bendradarbiavimas, prevencinės
iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką
3. PROJEKTO RENGĖJAS IR VYKDYTOJAS
Projektas vykdytojas: Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto
policijos komisariatas (kodas 191008577)
Adresas: Kauno g. 6, LT 91154 Klaipėda
Telefonas: (8-700) 62094, mob. 860132025
El. paštas: audrute.dunciene@policija.lt
Banko sąskaita: Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato SWED bankas,
LT55 7300 0100 0233 0461
4. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
4.1. Projekto pradžios/pabaigos data: 2017 metai.
4.2. Kaip projektu prisidedama prie nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir (arba)
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiaus ar nusikaltimų baimės mažinimo:
4.2.1. Policijos pagalba gyventojams priklauso nuo visuomenės požiūrio į naujai besikuriančios
policijos veiklos modelį, kuriuo pabrėžiamas siekis sustiprinti ir nuolat palaikyti abipusį policijos
ir bendruomenės pasitikėjimą, kadangi pareigūnų galimybės dažnai priklauso ne tik nuo policijos
darbuotojų pastangų, bet ir nuo policijos sąveikos su gyventojais, žmonių įsitraukimo į
nusikalstamų veikų prevenciją, nes pagrindinis policijos veiklos vertintojas yra visuomenė.
Didesnis tarpusavio pasitikėjimas ir glaudesnis bendradarbiavimas užtikrina visuomenės narių
saugumą.
4.2.2. Intensyvus, betarpiškas policijos ir visuomenės bendravimas, grįžtamasis ryšys, nuolatinis
keitimasis informacija, planavimas ir dalyvavimas bendrosios prevencijos priemonėse, prisideda
prie miesto gyventojų saugumo užtikrinimo, padeda efektyviau išspręsti iškylančias gyventojams
aktualias problemas, išsiaiškinti socialinės įtampos židinius ir yra vienas iš būdų, didinančių
gyventojų saugumo jausmą, padedančių mažinti nusikalstamumą.
4.2.3. Geresnis gyventojų rūpesčių ir problemų pažinimas policiją priartina prie visuomenės, nes
atsiranda galimybė geriau pažinti vieni kitus, o gauta informacija ne tik užkardo nusikaltimus, bet
ir didina prevencijos galimybes. Visuomenės bendradarbiavimas su policija priklauso nuo
gyventojų požiūrio į ją.
4.2.4. Atsižvelgiant į gyventojų nusiskundimus, tikslingų prevencinių priemonių parengimas ir
vykdymas, nuolat palaikant artimus ir dalykiškus ryšius su vietos bendruomenių nariais, ne tik
gerina teisėsaugos institucijos įvaizdį, bet ir sudaro galimybę apsikeisti informacija, organizuoti ir
vykdyti teisės pažeidimų prevenciją, netaikant teisinės atsakomybės, nes tai efektyviau ir pigiau
nei baudžiamosios priemonės.
4.2.5. Vykdant šią programą buvo nuolat aktyvinami „Saugios kaimynystės“ grupių nariai,
skatinamas naujų grupių kūrimasis, nes kiekviena saugi kaimynystė yra žingsnis visuomenės
saugumo link.
4.2.6. Įgyvendinus projektą, Klaipėdos mieste sumažėjo nusikalstamumas ir teisės pažeidimų
skaičius, nes patys gyventojai buvo įtraukti į saugios aplinkos kūrimą ir puoselėjimą.

4.3. Kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų prevenciją didinimo:
4.3.1. Svarbiausias gyvenamosios aplinkos vertinimo kriterijus ir viena iš Klaipėdos miesto
policijos komisariato prioritetinių veiklos krypčių - glaudus bendradarbiavimas su visuomene ir
savivaldos institucijomis, skatinant saugios kaimynystės kūrimą bei viešojo saugumo užtikrinimą.
4.3.2. Vykdant viešosios tvarkos ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atkuriami kaimyniški ryšiai
tarp gyventojų, bendradarbiavimas su valdžios institucijomis ir kitomis pagalbą teikiančiomis
tarnybomis, aktyviai prisidedančiomis prie saugesnės gyvenamosios aplinkos sukūrimo, tampa
glaudesnis.
4.3.3. Nuolat aktyvinant gyventojus, stiprinant tarpusavio ryšius, visuomenė buvo skatinama
burtis į nepakančias teisės pažeidimams bendruomenes, nes abejingumo terpė palanki
nusikalstamumui klestėti. Visuomenė turi suprasti, kad priešinantis nusikalstamumui ir patiems
rūpinantis savo ir nuosavo turto saugumu, nusikaltimų išaiškinama daugiau ir mažesnėmis laiko
sąnaudomis, todėl glaudi visuomenės sąveika su policija yra sėkmės garantas, kovoje su
nusikalstamumu.
4.3.4. Aktyviai dirbant „Saugioje kaimynystėje“, gyventojai suvokė pareigą rūpintis saugia savo
bei kaimynų aplinka, aktyviai reagavo į aplinkui vykstančius teisės pažeidimus: apie įtartinus
asmenis ir veikas informavo policiją ir patys ėmėsi prevencinių priemonių (apsaugos signalizacija,
stebėjimo kameros, kodinės, šarvuotos durys), dalyvavo bendruomeniniame gyvenime, kas
sumažino atskirtį tarp kaimynų ir skatino glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą.
4.3.5. Ugdant teisinę sąmonę, nepakantumą nusikaltimams ir teisės pažeidimams, projekto metu
buvo teikiama išsami informacija apie policijos vykdomas funkcijas saugios aplinkos kūrimo
procese, gyventojai supažindinti su saugios kaimynystės idėjomis, jų praktiniu taikymu ir
realizavimo galimybėmis. Organizuoti susitikimai, diskusijos ir mokymai bendruomenėse, nes kuo
sąmoningesnė, aktyvesnė visuomenė, tuo saugesnė, jaukesnė aplinka gyventi.
4.3.6. Projektas skatina visuomenės aktyvumą užkertant kelią nusikalstamumui, didina gyventojų
susidomėjimą policijos vykdoma veikla, gerina policijos įvaizdį, pareigūnų ir visuomenės
bendradarbiavimą, kuriant saugią aplinką, gyventojai buvo informuoti apie esamą kriminogeninę
padėtį ir būdus jai pakeisti.
4.4. Esamos situacijos (problemos) analizė:
4.4.1. Statistika rodo, kad jau daug metų daugiau kaip 75 proc. įvykdytų nusikaltimų Klaipėdos
mieste sudaro nusikaltimai nuosavybei. Vagystės, įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, sudaro
ketvirtadalį visų nusikaltimų. 2014 metais užregistruota 169, 2015 m. - 100 ir 2016 m. - 73
įsibrovimai.
4.4.2. Remiantis oficialiosios statistikos duomenimis, galima išskirti šias nusikalstamumo
Klaipėdos savivaldybėje tendencijas:
Per 2016 metų laikotarpį policija užregistravo 3667 nusikalstamas veikas. Vidutiniškai per mėnesį
2014 metais užregistruotos 372, 2015 metais 291 ir 2016 metais 249 nusikalstamos veikos.
Užregistruotų nusikalstamų veikų TOP -5 sąrašą sudaro vagystės, kurių 2016 metais buvo
užregistruota 1358, smurto artimoje aplinkoje atvejai – 568, viešosios tvarkos pažeidimai – 187,
sukčiavimai – 72, plėšimai – 119. Nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose (vagystės,
plėšimai, viešosios tvarkos pažeidimai): 2015 metais – 1135, 2016 metais – 677.
Lyginant nusikalstamų veikų tendencijas 2014-2016 metais, pastebimas neženklus mažėjimas
(vagystės: 2014 m. - 1673, 2015 m. - 1384, 2016 m. - 1289, vagystės iš automobilių: 2014 m. - 64,
2015 m. - 121, 2016 m. 120), tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad oficialioji statistika tik iš dalies
atskleidžia kriminogeninę situaciją mieste. Dalis nusikaltimų lieka neužregistruota dėl įvairių
priežasčių: nusikaltėlių keršto, baimės, viešumo vengimo ir pan.
4.5 Projekto tikslas: skatinti visuomenės aktyvumą, pilietiškumą ir bendradarbiavimą su policija ir
kitomis pagalbą teikiančiomis tarnybomis, kartu kurti saugią aplinką visuomenei, palaipsniui
perduodant saugios aplinkos formavimo iniciatyvą miesto bendruomenėms, kurios padės užtikrinti
viešąją tvarką, mažinti teisės pažeidimus ir nusikalstamumą Klaipėdos mieste.

4.6. Projekto uždaviniai:
4.6.1. Užtikrinti gyventojų saugumą jų gyvenamojoje teritorijoje, vykdant efektyvias prevencines
priemones su kitomis suinteresuotomis tarnybomis, pasitelkiant policijos rėmėjus;
4.6.2. Organizuoti informacinę kampaniją, pateikiant gerosios praktikos pavyzdžius ir jos metu
skleisti Saugios kaimynystės idėjas ir bendruomenės bei valdžios įstaigų partnerystės naudą
visuomenei, padėti suburti aktyvius gyventojus ir kurti efektyvias „Saugios kaimynystės“ grupes;
4.6.3. Skiepyti gyventojams pilietinės savisaugos principus: nepakantumą teisės pažeidimams,
draugiškus savitarpio pagalbos santykius tarp kaimynų;
4.6.4. Gerinti policijos įvaizdį visuomenėje, skatinant miesto gyventojus bendradarbiauti, tikslu
užkardyti teisės pažeidimus;
4.6.5. Aktyviai prisidėti ir dalyvauti Klaipėdos miesto vietos bendruomenių (visuomeninių,
religinių, tautinių) organizuojamose šventėse, renginiuose, minėjimuose ir kt., įtraukiant į saugios
aplinkos formavimą įvairių tautų ir religijų gyventojus.
4.7. Teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas:
Bendruomenių dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje, tai sritis, kuriai daug dėmesio skiriama
įvairiose valstybėse, todėl ne išimtis ir šis projektas. Projektu įgyvendinta viena iš pagrindinių
alternatyvių nusikalstamumo prevencijos krypčių, kuri buvo pagrįsta idėja prevencinę veiklą
orientuoti į pačius gyventojus ir vietos bendruomenes, kurie vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant
tvarką ir saugumą visuomenėje, todėl turi būti telkiami ir padrąsinti prisiimti daugiau atsakomybės
nusikalstamumo prevencijoje.
Tik gyventojai geriausiai suvokia vietos problemas, tarp kurių yra ir nusikalstamumas, todėl
bendradarbiavimas su pareigūnais ir grįžtamasis ryšys įgalina geriausiai parinkti sprendimo būdus
ir priemones. Kiekviena vietovė skiriasi savo nusikalstamumo būkle, lygiu ir struktūra, todėl ir
prevencinės priemonės turi būti skirtingos, pritaikytos konkrečios vietovės nusikalstamumui.
Miesto bendruomenės telkimas, socialinių ryšių stiprinimas: bendruomenės narių įtraukimas į
prevencinę veiklą, sprendžiant bendras problemas, stiprina bendruomeniškumo jausmą,
atitinkamai didinama socialinė kontrolė ir jos prevencinė įtaka nusikalstamumui.
Įgyvendintas projektas - nusikalstamumo prevencijos programa, buvo nukreiptas į bendruomenių
stiprinimą ir vietos gyventojų dalyvavimą įgyvendinant nusikalstamumo prevencijos priemones,
siekiant palaipsniui perduoti saugios aplinkos formavimo iniciatyvą aktyviems bendruomenės
nariams.
Vienintelė bausmės alternatyva yra nusikaltimų prevencija, todėl kuo daugiau gyventojų įsitrauks į
šią veiklą, tuo saugesnis miestas bus gyvenantiesiems ar atvykstantiems svečiams. “Geras įstatymų
leidėjas labiau rūpinasi nusikaltimų prevencija, o ne nubaudimu už nusikaltimus; bausmės,
šalindamos vienas negeroves, sudaro sąlygas didėti kitoms“ (Š.Monteskjė).
Mažės latentinis nusikalstamumas, nes padaugės gyventojų pranešimų apie pradėtus vykdyti ar
vykdomus teisės pažeidimus, kas įgalins operatyviai juos užkardyti ar daugiau išaiškinti, taip
bendrom jėgom mažinant nusikalstamumą Klaipėdos mieste.
Programos įgyvendinimas, sistemingai rengiant bendrus gyventojų ir policijos pareigūnų
susitikimus, didina gyventojų aktyvumą, nes aptariami ir sprendžiami gyventojams iškylantys
svarbūs klausimai, problemos dėl saugios gyvenamosios aplinkos formavimo ir puoselėjimo,
keičiamasi aktualia informacija, įtraukiant gyventojus į nusikalstamumo stabdymą.
Šiuo projektu/programa buvo siekiama teigiamų socialinių pokyčių ir visuomenės elgesio
pasikeitimų, kurie sumažintų nusikalstamumą ar kitaip pozityviai jį įtakotų.
4.8. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų projekte,
aprašymas:
Bendruomeniškumo jausmas ir noras gyventi saugiai skatina socialinį aktyvumą, atsakomybės
jausmą už save ir kitus visuomenės narius ir gerina veiksmingą nusikalstamumo prevenciją.
Gyventojai, pasitikintys vieni kitais ir turintys norą veikti kartu, kur kas aktyviau kolektyviai
sprendžia saugumo problemas.
Projekto įgyvendinimo metu gyventojai buvo raginami burtis, bendrauti ir bendradarbiauti

tarpusavyje. Nuolat organizuojamos diskusijos ir susitikimai miesto gyventojams, Saugios
kaimynystės grupių pirmininkams, aktyvui bei seniūnaičiams grįžtamuoju ryšiu suteikė naudingos
informacijos, aptartos tikslingos prevencinės priemonės ir būsimos veiklos gairės.
Mieste veikiančių Saugios kaimynystės grupių aktyvinimas, pateikiant gerosios praktikos
pavyzdžius, dalinantis patirtimi.
Miesto visuomenei pristatoma Saugios kaimynystės idėja, paaiškinama jos nauda, skatinamas
naujų grupių kūrimasis, suteikiant visuomenei galimybę pačiai aktyviai dalyvauti nusikalstamų
veikų prevencinėje veikloje.
Visuomenės teisinis švietimas ir tvirta komunikacinė grandinė, suteikianti galimybę išsiaiškinti
socialinės įtampos židinius, užkirsti kelią kriminogeniniu požiūriu pavojingų vietovių
formavimuisi, suaktyvinti pilietinę savisaugą.
Bendrų prevencinių priemonių planavimas, padedantis spręsti miesto gyventojų saugumo
užtikrinimo klausimus, analizuoti iškylančius pagalbos gyventojams poreikius.
Policijos rėmėjų pasitelkimas, viešų prevencinių patruliavimų vykdymas.
Dalyvavimas miesto bendruomenių šventėse, renginiuose, teikiant visuomenei naudingą
informaciją, siekiant gerinti policijos įvaizdį.
Aktyvių bendruomenių skatinimas (aktyviausios Saugios kaimynystės rinkimai, konferencija,
Padėkos popietė).
4.9. Projekto veiklos (priemonės):
4.9.1. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos
komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės pareigūnai aktyviems miesto bendruomenės nariams
organizavo diskusijas, susitikimus, kurių metu buvo keičiamasi prevencine informacija,
aptariamos tolesnės bendradarbiavimo kryptys, numatomos veiklos gairės, pateisinančios išsakytus
gyventojų lūkesčius ir nukreipiančios naujiems darbams.
4.9.2. Siekiant ugdyti nepakantumą nusikaltimams ir teisės pažeidimams, bendruomenės
pareigūnai dalyvavo mieste veikiančių „Saugios kaimynystės“ grupių organizuotuose
susirinkimuose, pasitarimuose, aktyvino šių grupių veiklą, skatino aktyviai bendradarbiauti su
policija ir informuoti apie pastebimas negeroves.
4.9.3. Buvo skatinamas „Saugios kaimynystės“ grupių kūrimasis, suteikiant visuomenei galimybę
pačiai aktyviai dalyvauti prevencinėje veikloje, siekiant stabilizuoti nusikalstamų veikų ir kitų
teisės pažeidimų skaičiaus augimo tempus.
4.9.4. Parengti informaciniai lankstinukai, kurie buvo dalinami Saugios kaimynystės bendrijų ir
miesto bendruomenių nariams, patariant kaip kurti saugią gyvenamąją aplinką sau ir šalia
gyvenantiems kaimynams. Sumaketuoti ir pagaminti prevenciniai lipdukai saugumo tematika.
4.9.5. Vykdytas visuomenės teisinis švietimas. Įgytos žinios ugdys psichologinį atsparumą
negatyviems reiškiniams ir bet kokiems žalingiems įpročiams.
4.9.6. Projekte užsibrėžti siekiami tikslai ir uždaviniai buvo pristatyti visuomenei, paviešinti
žiniasklaidoje bei internetinėje erdvėje.
4.9.7. Miesto gyventojams, Saugios kaimynystės grupių pirmininkams, aktyvui bei seniūnaičiams
surengtos diskusijos, konferencijos, kurių metu pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai, dalintasi
patirtimi, supažindinta su „Saugios kaimynystės“ grupių kūrimo ir veiklos įgyvendinimo
galimybėmis, numatyti probleminių klausimų sprendimo būdai.
4.9.8. Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą ir viešąją tvarką, atsižvelgiant į visuomenės
nusiskundimus, daromų teisėtvarkos pažeidimų ir nusikalstamų veikų pobūdį bei vietoves,
pasitelkiant policijos rėmėjus, sistemingai buvo vykdomi prevenciniai patruliavimai.
4.9.9. Aktyviai prisidėta ir dalyvauta miesto bendruomenių šventėse, renginiuose, patariant kaip
apsaugoti save ir savo turtą, primenant saugaus elgesio taisykles, raginant pasinaudoti nemokama
prevencine priemone - vertingus daiktus pažymėti policijoje. Buvo dalijami atšvaitai, prevenciniai
lipdukai, informaciniai lankstinukai ir kitos miesto komisariatą reprezentuojančios dovanėlės,
žymimi vertingi daiktai ir betarpiškai bendraujama su miesto visuomene, atsakant į rūpimus
klausimus, teikiant teisinę informaciją ir kviečiant bendradarbiauti.
4.9.10. Didinant motyvaciją, surengta konferencija „Aktyvi bendruomenė - kelias į saugesnę

aplinką“, kurios metu paskatinti aktyviausi projekto dalyviai (visuomenės aktyvas, bendruomenės).
Miesto visuomenei pristatyti pasiekti projekte užsibrėžti rezultatai, pateiktos aktualios visuomenei
temos, lektoriais pasitelkti projekto partneriai.
4.10. Projekto vykdytojai:
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato
Bendruomenės pareigūnų grupės pareigūnai.
4.11. Projekto dalyviai (tikslinė grupė):
4.11.1. Tiesioginė tikslinė grupė – vietos bendruomenės (Klaipėdos Baltijos, Marių, Danės, Pajūrio
vietos bendruomenės, Labrenciškės gyventojų asociacija, Vitės bendruomenė, asociacija „Mano
miestas Klaipėda“ bei mieste registruotos religinės ir tautinės bendruomenės);
4.11.2. Netiesioginė tikslinė grupė - Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Klaipėdos miesto policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės pareigūnai.
4.12. Vykdymo vieta: Klaipėdos miestas.
4.13. Projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą:
Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Klaipėdos
apygardos probacijos tarnyba, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Klaipėdos
miesto visuomenės sveikatos biuras, VĮ „Kelių priežiūra“ Klaipėdos padalinio Kelių priežiūros ir
saugaus eismo skyrius, NVO Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras.
Įsitraukimas įgyvendinant projektą - bendradarbiavimas didinant visuomenės ir policijos vaidmenį
sprendžiant saugumo problemas, dalyvavimas bendruose prevenciniuose renginiuose, šventėse ir
jų organizavimas, aktyviausių bendruomenės narių įtraukimas į nusikalstamų veikų bei kitų teisės
pažeidimų prevencinę veiklą.
4.14. Projekto rezultatai:
4.14.1. Įgyvendinus šį projektą bendruomenė buvo informuota apie bendruomenės pareigūnų
(policijos) veiklą, formuojant saugią aplinką Klaipėdos mieste, supažindinta su „Saugios
kaimynystės“ idėjomis, praktiniu taikymu ir galimybėmis, miesto gyventojai buvo skatinami patys
kurti saugią aplinką (organizuoti 135 susitikimai su gyventojais ir bendruomenėmis, dalyvauta 30yje visuomenės ir miesto renginiuose/šventėse).
4.14.2. Saugi kaimynystė veikia kaip nusikaltimų prevencija, gerina gyvenimo kokybę,
visuomenės pagalba užkardo nusikalstamas veikas, todėl aktyvinant “Saugios kaimynystės”
grupių veiklą ir steigiant naujas, buvo pasiekti teigiami socialiniai pačios visuomenės elgesio
pokyčiai, kurie sumažino nusikalstamumą ar kitaip pozityviai jį paveikė (vagysčių skaičius
Saugios kaimynystės grupių teritorijoje sumažėjo 11%).
4.14.3. Vis didesnė visuomenės dalis buvo įtraukta į „Saugios kaimynystės“, kaip vienos iš
nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų prevencinės programos veiklą, kuri didina žmonių
saugumo jausmą, teikia neabejotiną naudą plačiajam visuomenės ratui (įkurtos 22 aktyviai
veikiančios Saugios kaimynystės grupės).
4.14.4. Sustiprėjo tarpusavio komunikacija bendruomenėse, didžioji dauguma gyventojų prisidėjo
prie prevencinės veiklos užkardant teisės pažeidimus, savo nuosavybės apsaugos, kas įtakojo
nusikalstamumo mažėjimą.
4.14.5. Pagerėjo miesto bendruomenės bendradarbiavimas su policija, o tai vienas iš
nusikalstamumo mažinimo būdų. Grįžtamuoju ryšiu policijos pareigūnai gavo naudingos
informacijos apie saugumo ir kitas problemas mieste, kas padėjo prognozuoti galimus pokyčius ir
tikslingai nukreipti veiklą (atsižvelgiant į gyventojų nurodytus kriminogeninius taškus,
nusiskundimus vykdytos 136 prevencinės priemonės/akcijos).
4.14.6. Buvo ugdomas teigiamas visuomenės požiūris į policijos pareigūnų darbo svarbą ir
būtinumą. Didėjo pasitikėjimas policija. Dėdama pastangas tapti labiau atvira ir būdama arčiau
visuomenės, policija gerino savo įvaizdį (Klaipėdos mieste pasitikėjimas policija padidėjo 5% ir

šiuo metu siekia 79%) .
4.14.7. Buvo atkreiptas gyventojų dėmesys į vertingų daiktų žymėjimą, nuosavo turto saugojimą ir
pačių saugumą nuo nusikalstamų veikų (pažymėti 54 vertingi daiktai).
4.15. Kodėl projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar priemones:
Projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar priemones, nes jį įgyvendinant
dalyvauja labai platus visuomenės ratas, apimantis įvairių tautybių, požiūrių ar religinių įsitikinimų
miesto gyventojus, sujungiantis bendram tikslui – saugaus miesto kūrimui ir gyvenamosios
aplinkos puoselėjimui. Prevencija vykdoma neformalioje aplinkoje, gyventojų laisvalaikio ir
poilsio laikotarpiu, dalyvaujant miesto bendruomenių šventėse, bendruose renginiuose,
susitikimuose, diskusijose, kas labiau suartina visuomenę su policija ir gerina jos įvaizdį.
4.16. Kodėl projektą būtų galima įgyvendinti kitame kontekste (pavyzdžiui, kitoje savivaldybėje,
šalyje):
Projektas gali būti įgyvendintas bet kurioje šalyje, nes visuomenės dalyvavimas nusikalstamumo
prevencijoje turi gilias tradicijas ir Vakarų valstybėse, ypač JAV ir Jungtinėje Karalystėje. Didelis
vaidmuo užkertant kelią nusikaltimams, užtikrinant saugią aplinką bei gyventojų saugumo jausmą
tenka patiems gyventojams, kurie aktyvūs ir neabejingi teisės pažeidimams, todėl bet kurioje šalyje
visuomenės įtraukimas į prevencinę veiklą bendradarbiavimo su policija kontekste yra svarbus ir
aktualus.
4.16.1. Kaip ir kieno šis projektas buvo (yra) finansuojamas:
Projektą finansavo Policijos departamentas prie LR VRM.
4.16.2. Projekto su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais susijusios išlaidos:
Projekto išlaidų sąmata minimali, tik 780 Eur, o gauta nauda akivaizdi. Žmogiškieji ištekliai –
pareigūnai ir aktyvūs visuomenės nariai bei projekto partneriai.
4.17. Kur galima rasti daugiau informacijos apie projektą? Atskira nuoroda į projekto svetainę
nebuvo sukurta, tačiau projektas, jo tikslas ir uždaviniai buvo aktyviai viešinami susitikimuose su
gyventojais, vietos bendruomenių nariais, taip pat internetinėje erdvėje (FB) bei miesto „Balticum"
televizijos parengtuose pranešimuose, spaudos publikacijose.
5. PROJEKTO ATITIKTIS KRITERIJAMS, KURIE NUSTATYTI NUSIKALTIMŲ IR
IKITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ
INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSO NUOSTATUOSE
Projektas skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir gyventojų saugumo
jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti. Projektą teigiamai įvertino patys projekto
rengėjai, policijos komisariato vadovai bei projekto dalyviai.
Pasiekti visi užsibrėti projekto tikslai. Projektą įgyvendinant buvo aktyviai ir nuolat
bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą įtraukiant didžiąją dalį
visuomenės narių, vietos ir religines bendruomenes bei tautinių mažumų bendrijas.
Projektą galima pakartoti, jį galima įgyvendinti bet kurioje savivaldybėje ir šalyje, nes sprendžiami
ne tik miesto bendruomenei, savivaldybei svarbūs klausimai, bet ir visai šaliai aktuali gyventojų
saugumo problema, todėl jį gali vykdyti ir kiti subjektai.
Projektas novatoriškas, nes įtraukiami visi visuomenės nariai, tiek Lietuvos Respublikos piliečiai,
tiek užsieniečiai, nuolat gyvenantys ar atvykę laikinai, skirtingų tautybių ir religijų gyventojų
grupės.

