1. Bendruomeninds veiklos

stiprinimas Buktos kaime

2. ,,Bendruomenine policijos veikla: bendruomends ir policijos bendradarbiavimas,
prevencines iniciatyvos siekiant uZtikrinti visuomends saugum4 ir vie5Ej4 frarkq"
3. Asociacija "Buktos kaimo bendruomene", juridinio

psmens kodas

-

151492889

Marijampolds sav., Liudvinavo sen., Buktos k., Sodq g.l7 tel. 86167589I
Marijampoles apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kodas -I9I207757,
Marijampole, Basanavidiaus a. 2 tel. 8 700 60380
4. Informacija apie projekt4:

4.1 Projekto igyvendinimo laikotarpis 2016 metq II-N kpetvirdiai.

4.2 Projektu

skatinama savanoryste policijoje, del ko padidejo savanoriq, policijos
remejq skaidius. Projekto metu gauta 500 litrq degahl, kuqie buvo naudojami policijos
tarnybiniams automobiliams, su kuriais policijos pareigtinai, savanoriai, policijos
remejai, saugios kaimynystes nariai bei aktyvtis bendruomends nariai patruliavo
Buktos kaimo teritorijoje, lanke "kar5tuosius ta5ku", vykde kit4 prevencing veikl4.

4.3 ULmegilas betarpi5kas, draugi5kas rySys su lfuktos kaimo gyventojais,
bendruomene, jaudiamas igytas didesnis pasitikejinlas policijos pareig[nais.

Rengiamq reidq metu gyventojams buvo suteikiama irlformacija kaip saugotis ir
saugoti savo turt4, dalinami, skelbimq lentose, parduotruvdse, seni[inrjoje, ugdymo
istaigose platinami informaciniai plakatai kaip saugoti savo turt4, netapti sukdiq
aukomis.

oficialiai
Bendruomeninds veiklos Liet
kaimo bendruomene pati kiek
4.4 Buktos kaime

Zmoniq yra vir3 320.
silpnai, tadiau Buktos
ndruomenines veiklas,

burdama Zmones darbui, sportui, kartq bendravimui, isitraukimui i savanorystg.
Biitent Siuo projektu yra siekiama labiau sustiprinti ir pletoti bendruomening veikl4
rengiant tradicines Sventes, itraukiant gyventojus i sveikos gyvensenos programas,
didinant jaunimo uLimtumq, propaguojant savanorystg, Gyventojai bus supaZindinti
su galimybe tapti policijos remejais, gales jais tapti, ko pasekoje susiburs gyventojq
bendruomend, kuri pades kurti saugesng aplink4 Buktos kaime isitraukiant i oficialias
policijos veiklas ir priemones, stiprinant saugi4 kaimynystg, didinant gyventojq
saugumo jausm4. Jaunimas, neturint kur turiningai llisti laisvalaik! tures puikq

uZimtum4 prisijungiant prie prevenciniq priemoniq, gafes naudotis projekto
deka
irengtais treniruokliais, lauko Zaidimais. V stiniq Zoielir+ huginimo pristatymas pades
gyventojams i5mokti pasiruosti savo turim4 sklyp4 Zoleliq uugini-ui

4.5 Sustiprinti bendruomening veikl4 Buktos kaime
4.6

. Savanorystesskatinimas
. savanorir4 itraukirnas i saugios aplinkos kiirim4
. vaikrl ir
atinimas LaidLiant,spbrtuojant
. Skatinti
kartos ikartq
. skatinti
rp bendruomends nariu
. i5mokti puoseleti kultiiros paveld4
' i5ugdyti kompetencu4 vaistiniq Zoieliq auginimo srilyje

4.7 Tiesioginis bendravimas, prevenciniq priemoniq, renginiq metu su gyventojais
duoda didelg naud4 informacijos pasiekiamumui, tikrumui. Ringiniuose

atstovaujantys patys policijos remejai, savanoriai pateikia ger4sias savo praktikas, kas
,,uakabina" gyventojus, skatina savonoriauti, siekti, tad.1iu gyvenamojoje aplinkoje
"tornpltetinga

butq saugiau. Kartu dalyvaujantys policijos pareiguiiai suteikia

informacijq apie prevenciniq priemoniq naud4, padirl gd.nto;r+ galimybes-prisideti
siekiant saugios aplinkos kiirimo.
4.8 - Sistemingas, i5 anksto pagal numatyt4 grafrkqpolicijos pareiglnq tarnybiniais
automobiliais itraukiant savanorius patruliavimas Buktos
laime ir jo apyiinkese;
- renginys skirtas savanorystes skatinimui
- dvi prevencines priemonds , kuomet policijos pareigiinai su savanoriais Zymes

gyventojq vertingus daiktus
- konsultacijos projekto metu gyventojams apie turto saugr[mQ, skatinami kurti saugi4
gyvenamEj4 aplink4.

4.9 Prevencijos tikslais buvo naudojami policijos tarnybin[ai automobiliai, su kuriais
policijos pareiglnai, savanoriai, policijos remejai, saugi,gs kaimynystes nariai bei
aktyvris bendruomends nariai patruliavo Buktos kaimo terirtorijoje, lanke "kar5tuosius
ta5kus", organizavo prevencini daiktr+ irymejim4, sava,[rorystes skatinimui buvo
organizuotas renginys,
kq, supaZitndinta su policijos remejq
statusu, darbu policijoje,
inis prevtpncinis stendas ,,Atsargiai
vaikai maLink greiti",
Buktos kaime, tikslu atkreipti vairuotojq
demesi itai,kad kaimo teritorijoje gyvena daug vaikq.
Senqjq amatq atstovq paroda - mugd,
Joniniu Svente,
Kultlros paveldo saugojimo, puoselejimo ir prieZitiros seminaras,
Vaistiniq augalq auginimo, paruo5imo naudoj imo seminpras,

-
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Projekto vykdyojai:
Asociacij a,,Buktos kaimo bendruomend"
Buktos kaimas (Liudvinavo sen.)

4. 1 0

Marijampoles apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (savanorystes saugumo
stiprinimo srityje skatinimas, konsultacijos, informacines medZiagos apie savanorystg
rengimas, daiktq Zymejimo akcrjq organizavimds, prevenciniq renginiq
or ganizavi mas, vie 5 i patruliavi mai)
4.11 Buktos kaimo bendruomend

\

4.12 Marijampolds sav., Buktos kaimas

4.13 Projekto veiklose aktyviai dalyvavo policijos remejerii, kurie patys renginiq metu
pasakojo apie vykdom4 veikl4 policijoje prisidedant prie saugios aplinkos k[rimo,
dalyvavo prevenciniuose patruliavimuose, daiktq ip'mejimo akcijose. Buvo
dalinamasi informacija kaip tapti policijos remeju, kokie reikalavimai, jr+ veikla, bei
veliau ine5amas indelis saugios aplinkos kiirime.
4.

1

4 Proj ekto rezultatai:

4.14.1 Proceso vertinimas buvo atliekamas projekto vyk(tymo eigoje koordinuojant ir
atliekant veiklas

4.14.2 Policijoje buvo atlikias vidinis vertinimas, lgurio metu nustat5rta, kad

bendruomene, jaudiama jog
igytas didesnis pasitikejimas policijos pareigiinais, del ko gyventojai daLntau
kt., i5sprgstos fsiseniejg kaimo problemos del
kreipiasi, teikia informacij4
automobiliq greidio gyvenvieteje pastatant ispejamuosiuE stendus ,,Atsargiai vaikai
maLink greiti", padidejo savanoriq policijos remejr[ skaidius, isigytos naujos
priemones policijos remejams - liemenes, Zibintuveliai, ]iankstinukai, uZra5ines, daug
Buktos kaimo gyventojq noriai isitrauke i prevencines veiklas, del ko suaktyvejo
nusikaltimq ir teises paZeidimq prevencija.

uLmegrtas betarpi5kas, draugi5kas ry5ys su Buktos

ir

,

4.14.3

I5

k.

-

projektiniq le5q buvo isigyta prevenciniftm patruliavimui policijos

automobiliams 500 litrq kuro, policijos remejams liemenbs, Zibintuveliai, uZra5inds, o
likusi suma panaudota Buktos kaimo bendruomehes projekte numatytiems
renginiams bei kitoms veiklos igyvendinti, reikmdms isigyi.

4.15 Gyventojq, bendruomends glaudus bendradarbiavimas vykdant prijektines
veiklas kartu su policijos pareiglnais.

4.16 Projektas lankstus, lengvai pritaikomas
kadangi :

ir

igyvendirlamas kitoje savivaldybeje,

4.16.1

finansuojamas iS Lietuvos Respublikos Soci]alines apsaugos
ministerijos - 103 17,6 Eur.

ir
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