PROJEKTO, TEIKIAMO NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS
PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS
KONKURSUI, PARAIŠKA
1. Projekto pavadinimas.

„Šviesk ryškiai“.

2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai Teikiama nusikalstamų ir kitų teisės pažeidimų
konkurso temai skirtas projektas.
prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų
gerosios praktikos konkursui.
3. Projekto rengėjo (-ų) pavadinimas, juridinio Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos
asmens kodas, adresas, telefonai, el. pašto komisariatas Panevėžyje, Tulpių g. 60. Kodas
adresas, banko sąskaita.
291008610
Tel. + 370 618 63 354
El. p. gintare.slizyte@policija.lt
A. s. LT91 7044 0600 0789 7558.
4. Informacija apie projektą:
4.1.projekto pradžios data (metai-mėnuo-diena), 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiai.
(numatoma) projekto pabaigos data (metaimėnuo-diena);
4.2. 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.

Veikla vykdyta pasyviausioje Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kupiškio rajono policijos komisariato veiklos
teritorijos
bendruomenėje,
kuri
nebendradarbiaudavo su policijos komisariatu,
nesikeisdavo informacija apie nusikaltimus ir
kitus teisės pažeidimus, nekviesdavo policijos
atstovų į bendruomenės susirinkimus.
Įgyvendinus projektą, bendruomenės nariai
pradėjo keistis informaciją apie bendruomenėje
vykstančius nusikaltimus, kviesti policijos
atstovus į organizuojamus bendruomenės
renginius, susirinkimus.

4.3. informacija apie tai, kaip projektu
prisidedama prie gyventojų informuotumo apie
nusikaltimų ir kitų teisė pažeidimų prevenciją
didinimo.

Projektas padėjo užmegzti ryšį su pasyvios
bendruomenės nariais. Daugiau bendruomenės
gyventojų kreipėsi konsultacijos dėl nusikaltimų
ir
kitų
teisės
pažeidimų
prevencijos
bendruomenėje,
teiktos
individualios
konsultacijos pagal kompetenciją, gauta
vertingos informacijos apie nusikaltimus
bendruomenėje. Dalyviai informuoti apie
kriminogeninę situaciją jų bendruomenės,
saugios kaimynystės, rajono, apskrities, šalies
teritorijose, taikyta prevencija, orientuota į
bendruomenę, individualių gyventojų problemas,
situacijas. Išnaudojant projekto kūrybinius
užsiėmimus,
daugiau
dėmesio
skirta
susirinkusiems pasyvios bendruomenės nariams,
siekiant didinti jų pasitikėjimą policija ir
užmegzti bendradarbiavimą.
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4.4. esamos situacijos (problemos) analizė;

Kupiškio
rajono,
Subačiaus
seniūnijos,
Subačiaus miesto bendruomenė buvo viena iš
pasyviausių Kupiškio rajono bendruomenių,
vykdant
prevencines
iniciatyvas,
bendradarbiaujant su policijos darbuotojais.
Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos Subačiaus
miestas nepriklausė saugios kaimynystės grupei.
Subačiaus
bendruomenė
neorganizavo
prevencinių veiklų, iniciatyvų bendradarbiauti su
policijos komisariatu.
Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijoje yra 5
bendruomenės, iš jų 3 priklauso saugios
kaimynystės grupei ir yra aktyvios: inicijuoja
prevencinę veiklą, kviečia policijos atstovus į
organizuojamus bendruomenės susirinkimus,
sueigas, šventes, domisi policijos rėmėjų veikla,
siūlo, esant galimybei, kartu su policija vykdyti
bendrą projektinę veiklą, bendradarbiauja su
policijos pareigūnais keičiantis informacija.

4.5. projekto tikslas (-ai);

Aktyvių
saugios
kaimynystės
grupių
visuomeninių, prevencinių veiklų iniciatyvumo
didinimas, veiklą organizuojant pasyviausios
bendruomenės teritorijoje, siekiant stiprinti
bendruomenių
ir
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, vykdant bendras prevencines
veiklas.

4.6. projekto uždaviniai;

1. Organizuoti susitikimą su aktyviausių ir
pasyviausių bendruomenių pirmininkais projekto
vykdymo teritorijoje.
2. Sudaryti projekto veiklų vykdymo grafikus
bendruomenėse.
3. Gaminti šviesą atspindinčius elementus.
4. Pagaminti šviesą atspindinčius elementus,
išdalyti
projekto
dalyvių
teritorijoje
pėstiesiems, dviratininkams, vadeliotojams,
transporto priemonių vairuotojams.
5. Įtraukti Saugių kaimynysčių grupių narius į
jaunųjų policijos rėmėjų, policijos rėmėjų
veiklą.
6. Įtraukti jaunuolius policijos rėmėjus į
policijos rėmėjus į saugios kaimynystės grupių
iniciatyvą.

4.7. teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir Pasirinktas grupinių susitikimų-veiklų būdas,
priemonių pagrindimas;
naudojant kūrybines veiklas, siekiant sukurti
paslaugos gavėją tenkinantį rezultatą.
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4.8. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų Projekto metu dėmesys orientuotas į atšvaitų
prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų gaminimo, dalijimo procesą. Tuo įtraukti
projekte, aprašymas;
pasyvios bendruomenės nariai į aktyvių
bendruomenių veiklą, skatinant tarpusavio
bendravimą ir bendradarbiaujamą, naujų
prevencinių veiklų idėjų aptarimą.
4.9. projekto veiklos (priemonės);

1. Organizuoti susitikimą su toje pačioje
seniūnijoje esančiomis aktyviomis saugios
kaimynystės
grupių
bendruomenių
pirmininkais ir toje pačioje teritorijoje esančios
vienos
iš
pasyviausių
bendruomenės
pirmininku, siekiant supažindinti su toje pačioje
seniūnijoje esančių saugios kaimynystės grupių
prevencinėmis
iniciatyvomis
ir
bendradarbiavimo galimybėmis.
2. Sudaryti projektinės veiklos grafikus
bendruomenėse (šviesą atspindinčių elementų
gaminimo veiklos, pagamintų šviečiančių
elementų dalinimo veiklos), siekiant kokybiškai
ir tiksliai įgyvendinti suplanuotą veiklą.
3. Gaminti šviesą atspindinčius elementus:
(įvairių formų įvairiaspalviai atšvaitai, šviesą
atspindinčios megztos, nertos, klijuotos
apyrankės, šviesą atspindintys lipdukai
mobiliesiems
telefonams,
rankinėms,
kuprinėms,
šviesą
atspindintys
raktų
pakabučiai, kiti šviesą atspindintys elementai
įvairaus amžiaus pėstiesiems, dviratininkams,
automobilių vairuotojams, vadeliotojams,
siekiant skatinti bendruomeniškumą, bendrą
kūrybinę veiklą ir iniciatyvą eismo saugumo
srityje.
4. Pagaminti šviesą atspindintys elementai
išdalijami
projekto
dalyvių
teritorijoje
pėstiesiems, dviratininkams, vadeliotojams,
siekiant
parodyti
pasyvios
teritorijos
gyventojams aktyvią saugios kaimynystės
grupių iniciatyvą, kuriant saugesnę aplinką ir
bendradarbiavimą su policija ir kitomis saugios
kaimynystės grupėmis, bendruomenėmis.
5. Įtraukti saugios kaimynystės grupių narius į
jaunųjų policijos rėmėjų, policijos rėmėjų
veiklą, dalijant šviesą atspindinčius elementus,
siekti supažindinti su jaunųjų policijos rėmėjų,
policijos rėmėjų veikla, savarankiškomis
iniciatyvomis.
6. Įtraukti jaunuolius policijos rėmėjus,
policijos rėmėjus į saugios kaimynystės grupių
iniciatyvą, siekiant aktyvinti jaunųjų policijos
rėmėjų, policijos rėmėjų veiklą gyvenamojoje
teritorijoje.
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7. Organizuoti susitikimą su projektinę veiklą
vykdžiusių
bendruomenių
pirmininkais,
saugios kaimynystės grupių atstovais, siekiant
aptarti
vykdytas
iniciatyvas,
tolesnės
prevencinės
iniciatyvos
vykdymo
savarankiškumo galimybes ir poreikį.
4.10. projekto vykdytojai;

Panevėžio apskrities vyriausiojo
komisariato
Kupiškio
rajono
komisariatas.

policijos
policijos

4.11.projekto dalyviai (tikslinė grupė);

Kupiškio rajono Subačiaus miesto, saugios
kaimynystės grupės Kupiškio rajono Subačiaus
seniūnijoje.

4.12. vykdymo vieta;

Kupiškio rajono Subačiaus seniūnija, Subačiaus
miestas.

4.13. projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas Projekto partnerės – Kupiškio rajono Subačiaus
įgyvendinant projektą.
seniūnijos
bendruomenės.
Aktyvių
bendruomenių, saugios kaimynystės grupių narių
įsitraukimas ir veiklos vykdymas projekte buvo
naudingas neaktyviai seniūnijos bendruomenei,
organizuojant gyventojų susirinkimus dėl
bendros veiklos, gaminant šviesą atspindinčius
elementus sau, kaimynams, giminaičiams,
bendruomenių nariams. Projekto partneriai
aktyviai dalijo pagamintus šviesą atspindinčius
elementus
Kupiškio
rajono
Subačiaus
seniūnijoje.
4.14. projekto rezultatai:

Kiekybiniai rezultatai:
1. Organizuotas susitikimas su aktyviausių ir
pasyviausių bendruomenių pirmininkais.
2. Organizuota šviesą atspindinčių elementų
gaminimo veikla.
3. Pagaminti šviesą atspindintys elementai.
4. Padaugėjo gyventojų, turinčių šviesą
atspindinčius elementus.
Kokybiniai rezultatai:
1. Projekto dalyviai geba pasigaminti atšvaitus,
šviesą atspindinčius elementus ir turi žinių apie
atšvaitų gaminimo, nešiojimo ypatybes.
2. Saugios kaimynystės grupės, bendruomenės
nariai, dalyvavę projekte, įgavo žinių apie
prevencinių veiklų planavimo, organizavimo
ypatybes, kuriant saugią aplinką.
3. Projekto dalyviai įgavo žinių apie policijos
rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklos
galimybes planuojant, vykdant prevencinę veiklą
ir iniciatyvą.
4. Projekte dalyvavusios saugios kaimynystės
grupės, bendruomenės sužinojo apie kitose
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bendruomenėse organizuojamą iniciatyvinę
veiklą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
galimybes kuriant saugią aplinką.
4.14.1. 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;

Proceso vertinimas nebuvo daromas numatant
konkrečius proceso rodiklius.
Proceso vertinimo sėkmė – bendruomenių narių
aktyvumas veikloje.

4.14.2. 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;

Projekto vertinimą atliko Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono
policijos komisariato viršininkas Gintautas
Misiūnas ir Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos Subačiaus seniūnijos seniūnas
Vidmantas Paliulis.
Vertinimo rodikliai – projekto tikslo ir uždavinių
įgyvendinimas.

4.14.3. informacija apie tai, ar buvo atlikta išlaidų Neatlikta.
ir gautos naudos analizė, Jei taip, kaip ir kieno ji
buvo atlikta, pagrindinės analizės išvados ;
4.15. paaiškinimas, kodėl projektas gali būti Neįprastų šviesą atspindinčių elementų gamyba:
vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar įvairių formų įvairiaspalviai atšvaitai; šviesą
priemones;
atspindinčios
megztos,
nertos
klijuotos
apyrankės, šviesą atspindinčios rožantinės,
dovanų maišeliai, plaukų papuošalai, mobiliųjų
telefonų maišeliai, šviesą atspindintys lipdukai
mobiliesiems telefonams, rankinėms, kuprinėms,
šviesą atspindintys raktų pakabučiai, kiti šviesą
atspindintys elementai, skirti įvairaus amžiaus
pėstiesiems,
dviratininkams,
automobilių
vairuotojams, vadeliotojams.
Šviesą atspindinčius elementu gamina patys
saugios kaimynystės grupės, bendruomenių
nariai.
4.16. paaiškinimas, kodėl projektą būtų galima
įgyvendinti kitame kontekste (pavyzdžiui, kitoje
savivaldybėje, šalyje), įskaitant informaciją apie
tai:

Šviesą atspindinčių elementų paklausa yra didelė,
gaunamų atšvaitų kiekis gyventojams yra per
mažas, ir visiems norintiems nėra galimybės jų
dalyti. Atšvaitai brangūs, todėl ne visi gyventojai
gali juos įsigyti. Organizuojant projektinę veiklą,
patys gyventojai turi galimybę pasigaminti
atšvaitą tokį, kokio nori. Visose seniūnijose gali
būti bendruomenių, saugios kaimynystės grupių,
kurios neorganizuoja prevencinių veiklų,
neinicijuoja bendradarbiavimo su policijos
pareigūnais ir kitomis institucijomis. Pastebimas
bendruomenių narių susvetimėjimas,
todėl
bendros veiklos organizavimas, keičiantis
pasyvių, aktyvių bendruomenių nariais, yra
efektyvi priemonė perimti gerąją praktiką ir
aktyvią veiklą tęsti kartu arba atskirai.
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4.16.1. kaip ir kieno šis projektas buvo (yra) Finansavimą – 750 eurų – skyrė Policijos
finansuojamas (iki 150 žodžių);
departamentas.
4.16.2. kokios buvo (yra) projekto su finansais, Iš skirtų lėšų buvo įsigyta: šviesą atspindinčių
medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais elementų gamybos priemonės (medžiagos,
susijusios išlaidos;
juostos, siūlai, popierius, virvės, klijai, žirklės,
adatos ir kitos priemonės, skirtos gamybai),
jaunųjų policijos rėmėjų, policijos rėmėjų
kepuraitės, kanceliarinės prekės (rašikliai,
pieštukai, žymekliai), daugkartinio naudojimo
piešimo lenta (šviesą atspindinčių elementų
gaminimo brėžiniams).
Projekto įgyvendinimo metu organizuotos 8
veiklos bendruomenėse. Dalyvavo po 2 policijos
pareigūnus ir po 1 policijos tarnybinį automobilį.
4.17. Kur galima rasti daugiau informacijos apie Projektas viešintas Kupiškio
projektą? Pateikiamos nuorodos į projekto televizijoje,
Kupiškio
rajono
svetainė ar internete esančius pranešimus bei „Kupiškėnų mintys“.
publikacijas apie projektą (įskaitant užsienio
kalbomis);
4.18. Kita
informacija.

svarbi,

su

projektu

regioninėje
laikraštyje

susijusi, Pridedama: Panevėžio apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kupiškio rajono policijos
komisariato viršininko Gintauto Misiūno
projekto vertinimas (1 lapas), Kupiškio rajono
savivaldybės
administracijos
Subačiaus
seniūnijos seniūno Vidmanto Paliulio projekto
vertinimas (1 lapas), projekto metu pagamintų
šviesą atspindinčių elementų nuotraukos (6
lapai).

