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2. Asociacija Ežerėlio bendruomenės centras ( kodas 300091978)
Adresas
A. Baranausko g. 9 Ežerėlis
Internetinės svetainės adresas
www.ezerelyje.lt
Telefonas
8 687 82361
El.paštas
arturas@stogava.lt
Banko sąskaita
LT 164010042500832463
DNB bankas kodas 40100
3. Informacija apie projektą
3.1 Esamos situacijos analizė
Ežerėlio bendruomenės centro 2009-2012m. planuose numatytos ir vykdomos veiklos, kurios
tiesiogiai atitinka 2011m. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimo prevencijos projektų ( programų)
konkurso temą - ,,Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos
bendradarbiavimas, prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją
tvarką.‘‘
Savo įstatuose deklaruojame, kad mūsų tikslas - telkti ir aktyvinti Ežerėlio bendruomenę, skatinti
bendruomenės pilietinį aktyvumą, skatinti žmones aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems
vystyti tarpusavio savipagalbą ir bendradarbiavimą. Vienas iš prioritetinių uždavinių- kurti saugią ir
patogią gyvenamąją aplinką, įtraukiant kuo platesnį ir įvairesnį bendruomenės ratą. Šiam uždaviniui
pasiekti Ežerėlio bendruomenės centras ėmėsi iniciatyvos ir 2009-2010m. vykdė projektą,
finansuotą pagal subsidijų schemą ,,Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“ - vieną iš
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo schemų, - ,, Saugi kaimynystė tvirta
bendruomenė‘‘. Bendra projekto vertė 133661,89 Lt. Gautos ir įsisavintos ES lėšos suteikė mums
galimybęmieste įdiegti vaizdo stebėjimo kamerų sistemą;
sukurti ir apmokyti Savisaugos grupę;
vykdyti gyventojų pirmosios pagalbos, priešgaisrinės saugos, savigynos mokymus;
įsigyti treniruoklių sporto salei.
Projekto partneriai –Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono Policijos
komisariatas, G. Pečiulio įmonė. Rėmėjas Kauno rajono savivaldybė. Projekto įgyvendinimui
pasitelkėme vietos verslininkų, įstaigų ir privačių asmenų pagalbą. Geranoriškų paskatų vedini, jie
bendram labui teikia ir apmoka vaizdo kamerų palaikymui reikalingą elektros energiją.
Projektas ,,Saugi kaimynystė – tvirta bendruomenė“ 2010m. pripažintas vienu iš geriausių
pastarųjų septynerių metų Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų projektų, skatinančių
kaimo gyventojų bendruomeniškumo ugdymą.

Problema
2011m. vasarą Ežerėlyje įvyko stambi vagystė- buvo apvogta viena bendruomenės šeima.
Kriminalinės policijos pareigūnai kreipėsi dėl vaizdo įrašų medžiagos peržiūros. Jau seniai buvome
nepatenkinti naktinių įrašų kokybe, o pastarasis vagystės atvejis tai dar kartą patvirtino. Priežastisnepakankamas gatvių apšvietimas: nuo 23 val. gatvių žibintai išjungiami ir iki 5.30 val. miestas
skendi tamsoje. Išeitį pasiūlė gyventojai, įsirengę savo kiemuose lempas su judesio davikliais.
Einant pro šių kaimynų kiemą, užsidega šviestuvai ir ši šviesa naudinga ne tik jų savininkams, bet ir
gatvės praeiviams. 2011m. Ežerėlio bendruomenės centras pateikė paraišką socialinės
atsakomybės projekto ,,Operacija 2020‘‘konkursui. Mūsų projektas ,,Darai paslaugą kitampadedi sau“ iš 32 konkursui pateiktų projektų buvo pripažintas vienu iš geriausių. Gauta konkurso
organizatorės AB ,,Lesto“ dovana 9000,00 lt suteikė mums galimybę įgyvendinti projekto tikslus.
3.2 Projekto tikslai
Saugesnės aplinkos Ežerėlio mieste kūrimas, gyventojų saugumo didinimas.
Atsakingo požiūrio į elektros energijos vartojimą formavimas.
Geranoriškumo ir savanorystės skatinimas bendruomeninių interesų labui.
3.3 Projekto uždaviniai
Tęsti 2009-10m. ,,Saugi kaimynystė –tvirta bendruomenė‘‘ projektu pradėtas veiklas;
Įsigyti 13 elektros energiją taupančių šviestuvų su judesio davikliais ir juos pakabinti
ant vaizdo stebėjimo kamerų stulpų ir blogai apšviestose miesto vietose.
3.4 Priemonės
Ir projektui ,,Saugi kaimynystė- tvirta bendruomenė‘‘ pasibaigus bendram tikslui susitelkę 12
privačių asmenų ir organizacijų bei Ežerėlio savisaugos grupė- numatytos veiklos, prevencinis
darbas tęsiamas.
Nuo 2011m. birželio 7 d. esame registruoti Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos Asmens duomenų valdytojų registre.
Savisaugos grupė budi įvairių tradicinių bendruomenės renginių metu: vaikų
gynimo dienai skirtame ,,Dviračių parade‘‘, naktinio krepšinio ,, 3x3‘‘ turnyre, miesto šventėje.
Esame kviečiami budėti į mokykloje organizuojamus šokių vakarus. Budėjimai suaktyvėjo
Kalėdiniu ir Europos krepšinio čempionato laikotarpiu. Budėjimų metu vykdomi pokalbiai su
jaunimu, gyventojais linkusiais daryti nusikaltimus, vartojančiais alkoholį. Siekiame ne tik
juos sudrausti, bet turime galimybę pasiūlyti pakeisti savo visuomenei nepriimtiną veiklą į
dalyvavimą bendruomenės renginiuose bei išlieti savo energiją sporto salėje. 2011m. Kauno
rajono sveikatos taryba finansavo mūsų projektą ,,Judėjimo džiaugsmas- sveikatos labui‘‘.
Įsigijome gimnastikos čiužinius, sporto salėje ant sienų pakabinome veidrodžius, įsigijome
sportinio inventoriaus. Padidėjo salės užimtumas: jaunimas noriai renkasi į savigynos
užsiėmimus, sportuoja su treniruokliais, dalyvauja savaitgaliniuose pėsčiųjų bei dviračių
žygiuose. Bendruomenės namuose organizuojamos sporto varžybų, filmų peržiūros, šokių,
karaoke vakarai, teminės vakaronės, paskaitos. Dažnas kaimynas, turintis polinkį į alkoholį,
bendruomenės renginiuose atranda savo nišą - siūlosi nupjauti žolę, padėti susitvarkyti po šventės
ir bendruomenės sueigose yra pilnaverčiu jos nariu. Įtraukti į bendruomeninę veiklą jie
nebesijaučia atstumti ir nebenori kenkti visuomenei.
Bendruomenės iniciatyvos suaktyvina ir paskatina jaunimo veiklą.
2011m. Ežerėlio jaunimo parodė gražų sektiną savanorytės pavyzdį.
Vasarą grupė savanorių jaunuolių ( dar besimokančių studentų ir savo ateitį siejančių su
pedagogika) organizavo vaikų dienos stovyklą. Prisimindami savo ,,nuobodžias ‘’ vasaras, kai
tėvai dirbdavo, o jie ištisą dieną ,,neturėdavo ką veikti’’ ir dažnai be priežiūros palikti
sugalvodavo netinkamų net pavojingų pramogų, jaunuoliai sukvietė Ežerėlio vaikus į žaidimų
stovyklą. Kiekvieną dieną buvo skelbiama kita programa: teatro diena- vaikai kūrė spektaklį;
muzikos diena- ruošė koncertą; sporto diena paskirta sportui, žaidimų – žaidimams ir t.t. Žaidimų
stovykla sulaukė didelio bendruomenės pritarimo, o kai kurių šeimų vaikams tai buvo vienintelė
vasaros pramoga.

Kitą staigmeną jaunimas suruošė Kalėdoms. Iš studijų, užsienio Kalėdoms sugrįžo namo ne
tuščiomis: suruošė savo dailės, dizaino, rūbų kolekcijų parodą ir puikų koncertą ,,Kalėdoms
sugrįžta vaikai’’.
Šios iniciatyvos skatina ir kitus bendraamžius prisidėti ir savo energiją nukreipti kūrybos ir
bendruomeniškumo linkme, nes geriausias mokytojas – tinkamas kito žmogaus pavyzdys.
Vykdome kamerų įrašų peržiūras, reaguojame į gyventojų pastabas ir prašymus,
padedame policijos pareigūnams rinkti jiems reikiamą vaizdo kamerų medžiagą.
Vasarą ir rudenį Dubravos urėdijos Ežerėlio girininkijos darbuotojai į savisaugos grupę kreipiasi
gavę signalą apie miške pasiklydusius žmones. Kartu su aviatoriais, kinologais 2011 m. liepos
12 d. ieškojome paklydusio miške neįgalaus senolio. Po paros laiko savisaugos grupės nariai
senolį rado. ( ,, Naujos tėviškės žinios‘‘ Nr. 134, 2011 07 21)
Bendradarbiaujame su policijos pareigūnais: Kauno rajono Noreikiškių nuovados
policijos pareigūnai dalyvauja bendruomenės renginiuose, ,,Dviračių parado‘‘ metu tradiciškai
organizuojame dviračių žymėjimo akciją. Su policijos pareigūnais dalyvaujame Kauno rajono
policijos komisariato organizuojamose akcijose, reiduose. Penki Savisaugos grupės nariai yra
policijos rėmėjai.
Savisaugos grupės nariai prisidėjo išaiškinant keletą viešosios tvarkos pažeidimų,
vagysčių, sulaikant nusikaltusiu paieškomus asmenys. 2010m. pasižymėjusiems asmenims
A.Kuzmickui, V. Gumauskui, L. Mikalauskui įteikti Kauno rajono policijos komisariato padėkos
raštai.
2010m. bendrų policijos ir bendruomenės pastangų dėka Ežerėlio miestas tapo vienu iš
saugiausių Kauno raj. miestų . (Apie 2011m. rezultatus duomenų dar neturime.)
Projektas ,,Saugi kaimynystė –tvirta bendruomenė‘‘ susilaukė plataus respublikos
bendruomenių susidomėjimo. Stengiamės atsiliepti į kolegų bendruomeniečių kvietimus ir pagal
galimybes susitikti ir pasidalinti įgyta patirtimi. Aplankėme nemažai Kauno rajono (Užledžių,
Ringaudų, Ilgakiemio, Taurakiemio, Zapyškio) bei kitų respublikos rajonų bendruomenių:
2011m. kovo 2 d.- Gargžduose vietos veiklos grupės "Pajūrio kraštas" projekto "Atvirumas
pokyčiams ir naujovėms - kelias į sėkmę" informacinis renginy;
2011m. kovo 22 d.- Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos
policijos komisariato konferencijoje „Saugi bendruomenė. Kas tai?“;
2011m. gegužės 11d.- Kaišiadoryse vykusiuose regioninių ir kaimo bendruomenių atstovų,
susijusių su jaunimu, jaunimo veikla, mokymuose;
2011m. rugsėjo 21d. –Europos kriminologų asociacijos konferencijos prieškonferenciniame
renginyje ,, Visuomenės galia. Bendruomenių įtraukimas užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą‘‘;
2011m. vasarą savo projektą pristatėme
Valų bendruomenėje ,,Neris“, Pajiešmenio
benduomenėje;
2011m. gruodžio mėn.-Kauno apskrities policijos pareigūnų mokymuose;
2011m. Ežerėlio bendruomenės centras dalyvavo konkurse ,,Lietuvos kaime gera gyventi“.
Pristatėme savo Savisaugos grupės veiklą, darbą su jaunimu. Esame tarp laimėtojų – mums
suteiktas vardas,, Čia gera gyventi 2011“.
Konkurse ,,Eismo saugumas bendruomenėse‘‘užėmė 8 vietą.
3.5 Projektą ,, Darai paslaugą kitam –padedi sau‘‘ planuojame baigti iki 2012 06 01.
Tęstinumas
Informacija apie projektą talpiname savo internetinėje svetainėje www.ezerelyje.lt. Kaip projekto
,,Saugi kaimynystė –tvirta bendruomenė" tęstinumas jis įgaus platų atgarsį visose mūsų veikla
besidominčiose bendruomenėse. Tikime, kad neabejotinos projekto,, Darai paslauga kitam –
padedi sau“ sėkmės atveju, nuolat skatinami, kaimynai patys rodys iniciatyvą ir įsigys šviestuvų,
kurių tikslingai nukreipta šviesa bus naudinga ir gatvės praeiviams.
Tęsime 2009m. pradėtą veiklą. Tobulinsime vaizdo stebėjimo kamerų tinklą- įsigysime ir
pajungsime daugiau vaizdo kamerų. Tam tikslui pasitelksime verslo atstovus ir skatinsime juos
prisidėti, nes bendruomenės iniciatyvos, kuriant saugią aplinką, teigiamai atsiliepia ir į
palankesnių sąlygų verslui kūrimą.Tačiau dar kelių vaizdo kamerų pajungimas prie bendros sistemos

susilpnintų ir vaizdo kokybę, ir internetinio ryšio greitį. Tai paliestų ir Ežerėlio vaizdo stebėjimo
kamerų sistemą palaikančią įmonę ir visus šios įmonės internetinio ryšio vartotojus. Šios problemos
išvengtume įsigiję 3 tinklo komutatorius internetinio ryšio sustiprinimui. Esame pateikę projektą ,,
Žingsnis po žingsnio į stipresnę bendruomenę‘‘ Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą.
Projektas praėjo I-ąjį vertinimo etapą. Laukiame galutinių rezultatų.

Tęsime 2011m. parodytas jaunimo iniciatyvas. Esame padavę paraiškas vaikų vasaros užimtumo
gerinimo finansavimui. Laukiame atsakymo. Renginys ,,Kalėdoms sugrįžta vaikai’’taps
kasmetiniu bendruomenės renginiu. Jaunimas išreiškė norą pastatyti bendruomenės namų kieme
vaikų žaidimų aikštelę. Ieškome rėmėjų šiam projektui įgyvendinti.
3.6 Projekto vykdytojai
Projekto įgyvendinimui į pagalbą dar kartą pasitelkėme Ežerėlio bendruomenę. Ežerėlio
gyventojų sąmoningumas, kuriant saugią ir tvirtą bendruomenę, patikrintas jau ne kartą.
Savisaugos problemų sprendimas yra tarp miesto gyventojų prioritetinių problemų. Šia tema
nuolat vykdomos diskusijos įvairių bendruomenės renginių, susirinkimų metu, renkami gyventojų
pasiūlymai, siekiama išsiaiškinti nesaugias miesto vietas. Aptarę problemą su šalia apšvietimui
siūlomų vietų gyvenančiais gyventojais, skatinome juos prisidėti prie bendro tikslo - apsiimti
padengti šviestuvų sunaudojamos elektros energijos kaštus. Dėl to labai aktualus taupus elektros
naudojimas- tam pasitarnaus elektros energiją taupantys šviestuvai ir judesio davikliai. Įvertinę
gyventojų nuomonę ir, atsižvelgę į elektros energijos tiekimo galimybes, sudarėme šviestuvų
išdėstymo planas. Gyventojai ir organizacijos sutinkančios tiekti ir apmokėti šviestuvų
naudojamos energijos kaštus užtikrins ir šviestuvų saugumą – jie bus kabinami privačioje
teritorijoje, o jų šviesos spindulys nukreiptas į gatvę. Savanoriai gyventojai šviestuvus pasijungia
patys, pasitarę su patyrusiu specialistu- bendruomenės centro nariu. Ežerėlio miesto šventės metu
2012m. birželio 16 d. prisidedantiems prie projekto įgyvendinimo gyventojams įteiksime
Pasitikėjimo sertifikatą ,,Darai paslaugą kitam –padedi sau‘‘. Toks viešas dėmesys ne tik
pamalonina dėmesiu, bet ir sustiprina atsakomybę už tau patikėtą užduotį, skatina aplinkinius
daryti gerus darbus bendruomenės labui.
3.7 Tikslinė grupė
Ežerėlyje gyvena 1950 gyventojų ( 2011m. lapkričio mėn. duomenys). Įgyvendinę projektą mes
padidinsime Ežerėlio gyventojų saugumą, pagerės vaizdo kamerų įrašų kokybė. Naudą pajustų
ne tik miesto gyventojai, bet ir svečiai. Tai būtų pagalba policijos pareigūnams išaiškinant
nusikaltimus.
3.8 Vykdymo vieta
Projektas įgyvendinamas Ežerėlio mieste Kauno rajone. Projekto viešinimo akcijos vykdomos
įvairiose šalies vietovėse ir informavimo priemonėse.
3.9 -3.10 Projekto partneriai, rėmėjai ir lėšos projektui įgyvendinti.
AB ,,Lesto“ dovana 9000,00 lt elektros energiją taupančių šviestuvų su judesio davikliais
įsigijimui.
Savanoriškas bendruomenės narių darbas: informacijos apie projektą rengimas ir viešinimas,
šviestuvų kabinimas.
Savanoriškas Ežerėlio gyventojų, verslo atstovų ir įstaigų indėlis - šviestuvams reikalingos
elektros energijos apmokėjimui.
Privatūs asmenys - Jovita Daunienė, Limantas ir Jūratė Mikalauskai, Kastytis
Kęstutis ir Lina Gumauskai, Vaidas ir Rasa Merliūnai.
S. Graužinio individuali įmonė
Ežerėlio vidurinė mokykla

UAB ,,Klasmann Delmann Ežerėlis“
Ežerėlio bendruomenės centras
Internetinio ryšio palaikymas – G. Pečiulio individuali įmonė.
Ežerėlio bendruomenės centro lėšos- ryšio paslaugos, kanceliarinės prekės, elektros energijos
kaštų už nuolat veikiančio vaizdo įrašų kompiuterio palaikymą apmokėjimas.
Savisaugos grupės narių indėlis -savanoriškas darbas ( budėjimai, vaizdo kamerų sistemos
priežiūra, vaizdo kamerų įrašų analizė), transporto ir kuro išlaidos.
3.11 Projekto rezultatai
Apie projekto rezultatus galima spręsti iš pridedamų vaizdo stebėjimo kamerų įrašų.
3.12 Kita svarbi, su projektu susijusi, informacija.
Pridedame nuotraukas pasakojančias apie mūsų veiklą. Vaizdo kamerų įrašus.
4. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų
prevencijos projektų ( programų) konkurso nuostatų 24 punkte.
4.1 Savo projektu ,,Darai paslaugą kitam –padedi sau‘‘ mes ne tik siekiame, bet ir
sprendžiame Ežerėlio bendruomenei, savivaldybei ir visai šaliai aktualią gyventojų
saugumo problemą.
4.2 Pagerėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašų kokybė.
Sumažėjo blogai apšviestų, nesaugių miesto vietų
Apie projekto efektyvumą byloja gyventojų atsiliepimai, didėjantis jaunų žmonių
įsitraukimo į bendruomeninę veiklą skaičiaus, naujų laisvalaikio ir užimtumo formų
atsiradimą. Visuomeniniais pagrindais suaugusieji su vaikais užsiima kartingų, roko
klubuose. Padidėjo sporto salės užimtumo, šiaurietiško ėjimo, dviračių sporto
entuziastų skaičius. Jaunimo ir nusikalsti linkusių asmenų užimtumas - vienas iš
svarbiausių nusikaltimų prevencijos priemonių.
4.3 Į projekto įgyvendinimą įtraukta visa Ežerėlio bendruomenė- seniūnija, mokykla,
bendruomenės centras, pramogų ir sporto klubas ,,Ežerietis“, verslo atstovai, Kauno
apskrities vyriausiojo komisariato Kauno rajono policijos komisariatas Noreikiškių
nuovada.
4.4 Projektas gali būti pakartotas ir vykdomas kitų subjektų.
Savo patirtimi ir įgytomis žiniomis noriai pasidalinsime.
4.5 Projektas ,,Darai paslaugą kitam- padedi sau‘‘ priartina bendruomenę prie tikslo -.
padaryti savo miestą saugų ir visiems draugišką. Ši idėja Lietuvoje buvo nauja
2008m., kai mes dar tik žengėme pirmuosius žingsnius savisaugos link. Kad ji
aktuali ir šiandien, rodo vis didesnis Lietuvos gyventojų susidomėjimas savisaugos
idėjomis. Jau trys metai tikslo siekiame remdamiesi savitarpio pagalbos,
savanorystės, bendradarbiavimo principais. Suvokiame, kad saugumo poreikis
kyla iš pačių mūsų, todėl ir iniciatyva bei pastangos turi būti mūsų rankose.
Tikime, kad ne paskaitos ir lankstinukai padės pasiekti tikslą, o kylanti
nepakantumo blogiui atmosfera, tinkamas pavyzdys ir pačių gyventojų
iniciatyva kurti saugią aplinką sau ir savo artimui.

Pirmininkas

Artūras Kuzmickas

