NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas: „MES PLANUOJAM – MES PADARYSIM“
2. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita:
Organizacijos pavadinimas: Kauno Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 10-ta Kėdainių jaunųjų
šaulių kuopa
Adresas: Josvainių g. 40, LT- 57001 Kėdainiai
Kuopos vadas Kęstutis Šablevičius, tel. 861283028, el. paštas: machaonas@one.lt
Projekto vadovė Vaiva Šablevičiūtė, kuopos spec. būrio vadė, tel. 8 698 43 650.
Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas. Kėdainių filialas. Banko kodas 70440.
a/s LT 36 7044 0600 0184 9434.
3. Informacija apie projektą:
3.1. esamos situacijos (problemos) analizė:
Kėdainių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, daug dėmesio skiriama jaunimo nusikalstamumui, kitų
žalingų įgūdžių prevencijai. Bet mes, jaunimas, galvojame, kad ši veikla vykdoma priemonėmis, kurios
nėra labai patrauklios jaunimui arba visiškai neefektyvios, t.y. nepasiekiamas toks rezultatas, kurio
tikimasi. Mūsų jaunuolių grupė (8 vykdytojai), dalyvaujanti jaunųjų šaulių veikloje, pastebėjome, kad
efektyvesnės yra tos prevencijos priemonės, kurios tenkina jaunimo poreikius, sudaro sąlygas patiems
jauniems žmonėms užsiimti aktyvia veikla (o ne tik klausyti paskaitų), kuri leidžia išmėginti savo jėgas,
gebėjimus, mokytis iš savo bendraamžių. Todėl mes galvojame, kad jaunimui reikia sukurti tokią
aplinką, kurioje jie galėtų aktyviai užsiimti jiems patrauklia veikla.
Kėdainių jaunųjų šaulių kuopos veikloje dalyvauja nemažas skaičius jaunuolių, kurie
priskiriami nepilnamečių rizikos grupei, yra įrašyti į rajono policijos komisariato nepilnamečių įskaitą.
Šios grupės jaunuoliai dažniausiai niekuo nesidomi, jiems neaktuali ir neįdomi jokia jaunimo
iniciatyva. Tačiau mūsų organizacijos veikla, kuri nukreipta karinių bei techninių įgūdžių ugdymui bei
tobulinimui, daugiau atitinkanti vaikinų interesus, juos žavi, jie noriai ir aktyviai joje dalyvauja.
Kitas svarbus veiksnys yra tai, kad su šios grupės jaunuoliais „geriečiai“ bendraamžiai vengia
bendrauti, jų nepriima į savo neformalias grupes bei projektų vykdymus. Tokiu atveju, šie jaunuoliai
turi mažiau galimybių pamatyti kitokią veiklą nei jie užsiimą, t.y rasti alternatyvą savo nepozityviai
veiklai. Šio projekto vykdyme šie jaunuoliai taps aktyviais jo dalyviais. Net ir šios iniciatyvos (šio
projekto) 3 vykdytojai priskiriami rizikos grupei.
Atsižvelgdami į šias problemas, 8 jaunų žmonių grupė (vykdytojų komanda, žr. 1 priedą)
nusprendėme vykdyti jaunimo iniciatyvų projektą „Mes planuojam-mes padarysim“, skirtą vaikų ir
jaunimo nusikalstamumo prevencijai. Projekto idėja:
Mūsų organizacijai yra priskirta dalis Kėdainių rajono Keleriškių miško teritorijos. Tai
sovietiniu laikotarpiu buvusios karinės bazės dalis. Dar sovietmečiu civilius gyventojus ji traukė, kaip
ypatingai paslaptinga vieta. Šiandien ji taip pat įdomi, o kas ir kaip ten yra, ypatingai žadina jaunų
žmonių smalsumą. Šauliams ši teritorija yra labai svarbi, kadangi atitinka mūsų organizacijos veiklos
principus, sudaro sąlygas visiškai “kariškai” veikti. Tačiau norėdami į mūsų siūlomą veiklą pritraukti
kitus rajono jaunuolius, nusprendėme ją sutvarkyti, t.y. paruošti taip, kad kiekvienas jaunas žmogus
rastų sau užsiėmimą pagal poreikius. Taip mums gimė idėja miško teritorijoje sukurti
„Airsofto“ žaidimui pritaikytą aplinką, įrengti ekstremalių kliūčių ruožą, kur jaunimas galės saugiai
treniruotis bei žaisti, užsiimti juos dominančia veikla. Bus sudarytos sąlygos vaikų ir jaunimo
pozityviai veiklai, ypatingai vaikinams, kurie dažniau linkę nusikalsti.

3.2. tikslas:
Projekto „Mes planuojam - mes padarysim“ tikslas – Keleriškių miško teritorijoje įrengti
„Airsofto“ žaidimui pritaikytą aplinką, ekstremalaus sporto kliūčių ruožą, t.y. sukurti patrauklią
jaunimui aplinką, kurioje jauni žmonės pilnai realizuotų savo poreikius, turiningai leistų laisvalaikį.
3.3. uždaviniai:
1) parengti miško teritorijos sutvarkymo ir ekstremalaus sporto ruožo įrengimo detalųjį planą;
2) surengti projekto pristatymo rajono bendruomenei renginius, kurių metu pakviesti jaunuolius
dalyvauti projekto vykdyme (mobilioje stovykloje);
3) suorganizuoti jaunimo (6 dienų) stovyklą, kurios metu bus tvarkoma miško teritorija, įrengiama
„Airsofto“ žaidimui pritaikyta aplinka, ekstremalaus sporto kliūčių ruožas;
4) suformuotos ir apmokytos dvi jaunimo komandos, kurios toliau organizuos žaidimus, įrengtoje
teritorijoje;
5) organizuoti šeštadieninius užsiėmimus įrengtoje teritorijoje visai rajono bendruomenei.
3.4. priemonės:
Data
2006 m. liepos
mėn.

Veiklos programa
Kas vyks
Parengiamasis etapas.
2006 m. liepos mėn. surengti 3 projekto pristatymo renginiai: KASP savanorių
štabe (Radvilų g. 20, Kėdainiai), rajono policijos komisariato (Mickevičiaus g.2,
Kėdainiai) ir rajono savivaldybės administracijoje (J.Basanavičiaus g. 36,
Kėdainiai). Buvo parengta projekto pristatymo informacija-žinutė vietinės
televizijos KKTV eteryje, platinome projektą pristatančius lankstinukus rajono
bendrojo lavinimo mokyklose, elektroniniu paštu išsiuntėme informaciją jaunimo
ir su jaunimu dirbančioms rajono nevyriausybinėms organizacijoms.
Įsigijome projekto įgyvendinimui reikalingą inventorių.

2006 m. liepos
26-31 d.

Pirmasis etapas.
2006 m. liepos 26-31 d. Keleriškių miške (Kėdainių rajonas) vyko jaunimo
stovykla. Stovyklos dalyviai tvarkė priskirtą KAVD šaulių 2-sios rinktinės 10-tajai
Kėdainių jaunųjų šaulių kuopai Keleriškių miško teritoriją, įsirengė stovyklavietę.
Per 6 stovyklavimo dienas jaunuoliai sutvarkė miško teritoriją ir įrengė
ekstremalių sporto šakų trasą. Vyko sporto bei karinės varžybos, kultūriniai
renginiai, diskusijos, naktiniai orientaciniai žygiai ir kt. veikla.

2006 m.
rugpjūčio mėn.

Antrasis etapas.
Sudarytos dvi „Airsofto“ žaidimo komandos. 2006 m. rugpjūčio 8-10 d.
instruktoriai iš KASP, Vilniaus “Airsofto” žaidimo klubo nariai, sudarė iš
projekto vykdytojų grupės dvi komandas. Lektoriai apmokė komandų jaunuolius
žaidimo taisyklių, supažindino su žaidimo ginklų modifikacijomis, saugumo
taisyklėmis.

2006 m. rugsėjo
mėn.

Trečiasis etapas.
2006 m. rugsėjo 15 d. įvyko projekto pristatymo rajono bendruomenei renginys.
Renginyje dalyvavo rajono savivaldybės merė Nijolė Naujokienė, savivaldybės
administracijos darbuotojai, bendrojo lavinimo mokiniai, mokytojai, Kėdainių
miškų urėdijos ūrėdas J. Girinas, svečiai iš Kauno šaulių sąjungos
Nuo rugsėjo mėnesio kiekvieną šeštadienį įrengtoje miško teritorijoje renkasi visi
norintieji išbandyti save, vyksta užsiėmimai ir „Airsofto“ žaidimai.

2006 m. spalio
mėn.

Tarpinės ataskaitos rengimas ir pateikimas rėmėjams.
Projekto pristatančių reportažų rengimas: reportažai parodyti per KKTV ir
laidos „Jaunimas kvadratu“ metu (5 kanalas).

2006 m. lapkričio
mėn.

2006 m. lapkričio 14 d. Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto
Didžiojo 2-osios rinktinės būstinėje įvyko Kauno apskrities jaunųjų šaulių kuopos
seminaras, kurio metu buvo pristatytas mūsų projektas. Seminaro metu buvo
numatytas ir jo tęstinumo galimybės. Planuojame, kad 2007 m. projektas vyks
dviems etapais: pirmasis etapas vyks Kėdainiuose, antrasis Kaišiadorys
(planuojame įrengti ekstremalaus sporto trasas Kaišiadoryse).
Galutinės ataskaitos rengimas ir pateikimas rėmėjams.

3.5. vykdymo trukmė, tęstinumas:
Projekto trukmė 5 mėnesiai (2006 m. liepos 1 d. – 2006 m. lapkričio 1 d.).
2006 m. lapkričio 14 d. Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 2-osios
rinktinės būstinėje įvyko Kauno apskrities jaunųjų šaulių kuopos seminaras, kurio metu buvo
pristatytas projektas „Mes planuojam-mes padarysim“. Seminaro metu buvo numatytas ir jo tęstinumo
galimybės. Planuojama, kad 2007 m. projektas vyks dviems etapais: pirmasis etapas vyks Kėdainiuose,
įrengtą ekstremalaus sporto šakų trasą planuojame papildyti naujais elementais, toliau kiekvieną
šeštadienį organizuosime užsiėmimus rajono bendruomenei; antrasis etapas vyks Kaišiadorių rajone
(kartu su Kaišiadorių jaunųjų šaulių kuopą planuojame įrengti ekstremalaus sporto trasas
Kaišiadoryse).
3.6. vykdytojai:
Šio projekto iniciatoriai ir vykdytojai yra 8 kuopos nariai: 6 moksleiviai, 2 studentai. Kaip
pagrindinė projekto vykdytoja įvardijama KAVD šaulių 2-sios rinktinės 10-ta Kėdainių jaunųjų šaulių
kuopa.
Kėdainių jaunųjų šaulių kuopa veikia nuo 2002 m. vasario 16 d. Organizacijos veikloje dalyvauja
120 jaunuolių. Pagrindinis organizacijos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas rajono jaunimui užsiimti
prasminga veikla, ugdyti pilietiškai aktyvią asmenybę. Savo veikloje kuopa vadovaujasi mokomąja
programa, kuri yra patvirtinta KAM mokymo doktrinos vado. Kėdainiuose veikiančiose jaunimo
nevyriausybinėse organizacijose bei neformaliose jaunimo grupėse daugiausia dalyvauja merginos, t.y.
organizacijų veikla labiau atitinka merginų poreikius. Vaikinai, kuriuos domina technika, kariniai
dalykai ar kitos savęs išbandymo reikalaujančios veiklos, neturi galimybių užsiimti juos dominančia
veikla. Siekdami patys užsiimti įdomia veikla bei pritraukti ir kitus jaunuolius, įkūrėme organizaciją,
kuri nukreipta įvairių jaunimo poreikių tenkinimui. Vasaros atostogų metu kuopa organizuoja 2-3
stovyklas, kuriose dalyvauja po 50-70 jaunų žmonių. „Karinių“ stovyklų metu organizuojamos karinės
pratybos, vykdomos įvairios savęs išbandymo reikalaujančios užduotys kiti užsiėmimai. Šios stovyklos
rajono jaunimui yra jau geria žinomos ir kasmet susilaukę vis didesnio dalyvių skaičiaus.
3.7. dalyviai (tikslinė grupė):
Jaunimas nuo 14 iki 25 metų amžiaus.
3.8. vykdymo vieta:
Kėdainių rajono Keleriškių miškas.
3.9. partneriai, rėmėjai:
Projekto rėmėjai: ES programa „Jaunimas“, Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Centrinei ir
Rytų Europai, Kėdainių rajono savivaldybė, UAB „Rivona“, UAB „Vesiga“.

3.10. sąmata:
Priemonės, inventorius

Detalizavimas

1. Suorganizuota jaunimo stovykla:
1. Stovyklos dalyvių maitinimas
2. Priemonės, reikalingos stovyklos
organizavimui:
2.1.Termosas (kariškas)
2.2. Lauko virtuvė
2.3. Pirmosios pagalbos vaistinėlė
2.4. Priemonės nuo erkių
2.5. Ūkinės ir kanceliarinės priemonės – 400 Lt:
2.6.Transporto ir ryšių išlaidos – 1 050 Lt.

60 dal. x 6 d. x 20Lt = 7200 Lt

1 vnt. x 80 Lt =80 Lt
1 vnt. x 90 Lt=90 Lt
1 vnt. x 42 Lt =42 Lt
5 vnt. x 14 Lt =70 Lt
ūkinės ir kanc. priemonės – 400 Lt
transporto ir ryšių išlaidos – 1 050 Lt

2. Įrengta „Airsofto“ žaidimo ir
ekstremalaus sporto trasos ruožas:
1. Priemonės reikalingos miško teritorijos
tvarkymo darbams atlikti:
1.1. Kastuvai
1.2. Grėbliai
1.3. Pjūklai
1.4. Kirviai
1.5. Virvė
1.6. Alpinistinė virvė
1.7. Vinys
1.8. Karabinas
1.9. Plaktukai
1.10.Kibirai
1.11. Viela (tinklinė)
1.12. Mečetė
2. Priemonės, reikalingos „Airsofto“ žaidimui
organizuoti:
2.1. Airsoftiniai ginklai
2.2. Maskuojantis chalatas
2.3. Galvos, veido apsauga
2.4. Alkūnių, kelių apsauga
2.5. Šaudmenys (plastikiniai rutuliukai)
2.6. Radijo stotelė (nešiojama)

3. Jaunimo komandų (2 komandų)
mokymai organizuoti „Airsofto“ žaidimą:
1. Honorarai, apmokymų vadovams
4. Projekto pristatymas rajono
bendruomenei:
4.1. Projektą pristatančių lankstinukų gamyba
4.2. Projektą pristatančio renginio
organizavimas

8 834,50 Lt

10 vnt. x 10 Lt =100 Lt
5 vnt. x 6,90 Lt =34,50 Lt
2 vnt. x 24 = 78Lt
3 vnt. x 50 Lt =150 Lt
200 m. x 0,62 Lt =62 Lt
50 m. x 3,10 Lt = 155 Lt
2 dež. x 15 kg x 3,50 Lt = 105 Lt

5 vnt. x 39,70 Lt = 198,50 Lt
3 vnt. x 7 Lt = 21 Lt
5 vnt. x 7,90 Lt = 39,50 Lt
30 m. x 3,50 Lt = 105 Lt

1 vnt. x 95 Lt = 95 Lt

16 vnt. x 380 Lt = 6080 Lt
1 vnt. x 231 Lt = 231 Lt
6 vnt. x 84 Lt = 504 Lt
6 vnt. x 70 Lt = 420 Lt
18 000 vnt. x 0,0086 Lt = 156 Lt
1 kompl. x 300 Lt = 300 Lt

1 648 Lt
2 lektoriai x 8 val. 103 Lt = 1648 Lt

272 Lt
Lankstinukų gamyba – 172 Lt
patalpų ir organizacinės įrangos nuoma –
100 L

Iš viso:

3.11. rezultatai:

Reikalinga suma
(Lt)
8 932 Lt

19 686,50 Lt

Kiekybiniai rezultatai:
1) projekto metu suorganizuoti 4 projektą pristatantys renginiai;
2) surengta jaunimo stovykla, kurioje prasminga veikla buvo užimta 60 jaunuolių;
3) projekto veiklose dalyvavo 15 soc. rizikos grupės jaunų asmenų;
4) sutvarkyta Keleriškių miško teritorija, kurioje įrengta „Airsofto“ žaidimo aplinka,
ekstremalaus sporto šakų trasa;
5) apmokytos 2 jaunimo komandos (8 asmenys), kurios organizuos įrengtoje miško teritorijoje
užsiėmimus visai rajono bendruomenei (vaikams, jaunimui ir jų tėvams);
6) nuo rugsėjo mėn. kiekvieną šeštadienį vyksta užsiėmimai (žaidimas „Airsoftas“) sutvarkytoje
miško teritorijoje.
Kokybiniai rezultatai:
1) projekto iniciatyvinė grupė įgijo vadovavimo, organizavimo patirties, patobulino bendravimo
ir bendradarbiavimo įgūdžius, sukaupė naująją patirtį, kurią sėkmingai panaudos kuriant ir
įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus:
2) jaunimas, dalyvavęs projekte, pajuto didžiulį emocinį ir dvasinį pasitenkinimą, išmoko dirbti
komandoje, įgijo darbinių įgūdžių; Jaunuoliai, kurie dažnai savo aplinkoje jaučiasi ne „tokie“,
atskirti, stovyklos metu pasijuto pilnaverčiais dalyviais: įvertino save, savo galimybes būti
aktyviu gyvenimo dalyviu;
3) projektas padėjo išspręsti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemą.
3.12. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija:
1) Parengti ir transliuoti 2 reportažai per KKTV ir laidos jaunimui „Jaunimas kvadratu“ metu (5
kanalas);
2) Išspausdinti straipsniai rajoninėje spaudoje ir „Lietuvos ryto“ dienraštyje.
3) Parengta projektą pristatanti video medžiaga (žr. 9 priedą), kuri yra pateikta: Kėdainių turizmo
informacijos centrui, KAVD 2-osios šaulių rinktinės bei KASP būstinėms; rajoninių laikraščių
redakcijoms, rajono bendrojo lavinimo mokykloms, kiekvienam projekto dalyviui, rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriui, kt. suinteresuotiems asmenims. Taip su projektu yra supažindinama
plačioji visuomenė.
4. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektų (programų) konkurso nuostatų 24 punkte.
4.1. Projektu siekiama spręsti gyvenamosios vietovės bendruomenei, savivaldybei, regionui ar šaliai
aktualią problemą.
Mūsų projektas buvo lokalinis, todėl projekto metu didžiausią dėmesį skyrėme vietos
bendruomenės jaunų žmonių užimtumo problemos sprendimui. Visi gerai suprantame, kad tik užimtas
jaunimas, turintis kuo užsiimti laisvalaikiu, bus atitrauktas nuo negatyvios veiklos, tokiu būdu, mažės
ir jaunų asmenų nusikalstamumas. Projektu vietos jaunimo nusikalstamumo problemą siekėme spręsti:
1) užimti jaunimą prasminga veikla (su vykdytojų komanda bendras dalyvių skaičius buvo 68
jaunuoliai); 2) įrengti miško teritoriją, kurioje jaunuoliai prasmingai leistų laisvalaikį; 3) įrengtoje
teritorijoje kasmet moksleivių vasaros atostogų metu organizuoti „karines“ stovyklas, kurių metu vis
pildysime ekstremalaus sporto trasa naujais elementais, per vasarą stovyklose dalyvaus apie 60-80
jaunuolių.
4.2. 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.
Projekto vertinimą atliko projekto vykdytojų komanda.
Projektas įvertintas anketinės apklausos būdu,, kuri buvo vykdyta dviem etapais.
I etape apklausti 68 projekto dalyviai ir vykdytojai;

II etape – Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančių viešųjų ir privačių įstaigų vadovai ir atstovai.
Išanalizavus anketų rezultatus, galima daryti šias išvadas:

visi respondentai vykdytą projektą įvertino teigiamai;

daugelio repondentų nuomone projektas reikalingas, nes užima jaunus asmenis
prasminga veikla, tai ydomu ir jaunam ir senam, ugdo jaunimo darbinius įgųdžius.
Nė vienas apklausoje dalyvavęs respondentas anketoje nepateikė nuomonės, kad projektas yra
nereikalingas.
4.3. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama
įtraukti visuomenę.
Projektas buvo įgyvendinamas bendradarbiaujant su Kėdainių rajono miškų urėdija ir Kėdainių
rajono policijos komisariato Nepilnamečių inspekcija.
Projekto vykdymo metu siekėme į veiklas įtraukti kuo daugiau jaunimo, t.y. užimti vietos jaunimą
prasminga veikla. Šiuo metu siekiame, kad į jau įrengtą teritoriją atvyktų kuo daugiau jaunimo su savo
bendraamžiais, tėvai ar mokytojais. Tokiu būdu, visa bendruomenė dalyvautų saugios aplinkos kūrime.
4.4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kietiems subjektams.
Projektą planuojame tęsti, t.y. tarsi jį pakartoti toliau įrenginėjant ekstremalaus sporto šakų
trasą naujais elementais. Tačiau projektą pilnai gali vykdyti ir kiti subjektai. 2007 metais tai
planuojama padaryti Kaišiadorių rajone.
4.5. Projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.
Projektas „Mes planuojam-mes padarysim“ yra pirmas tokio pobūdžio Kėdainių rajone vykdomas
projektas. Vadinasi, jis ir yra naujoviškas savo idėja, mintimi ir vykdoma veikla. Tai pirmoji vieta
(įrengta ekstremalaus sporto kliūčių ruožas) rajone, kur kiekvienas gali pasijausti kaip „karo“ lauke,
užsiimti įdomia ir kiekvienam patrauklia veikla.

