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1. Informacija apie iniciatyvos rengėją:
1.1. iniciatyvą įgyvendinančios bendruomenės pavadinimas;
Labdaros fondas Petrašiūnų bendruomenės centras
1.2. iniciatyvą įgyvendinančios bendruomenės juridinio asmens kodas, juridinio asmens
buveinės adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita.
Reg. k. 193347932; Reg. adresas: Betonuotojų g. 4, Kaunas (adresas korespondencijai
Muravos 19-51, Kaunas); 861402007; petrasiunu.bc@gmail.com; LT807300010002241741
2. Informacija apie iniciatyvą:
2.1. iniciatyvos pavadinimas;
Nepakantumo teisės pažeidimui kultūra ir saugumo jausmo formavimas
2.2. iniciatyvos tikslas (-ai);
Formuoti petrašiūniečių saugumo jausmą, per nepakantumą teisės pažeidimams
2.3. iniciatyvos aprašymas: pagrindinės veiklos (priemonės), etapai (jei yra), įgyvendinimo
laikotarpis (pradžia, pabaiga, įgyvendinama nuolat), iniciatyvos įgyvendinimo vieta ir kita susijusi
aktuali informacija;
Galima sakyti, jog iniciatyva įgyvendinama nuolat, tęstinai nuo 2017 m.
Pagrindinės veiklos: susitikimai, renginiai, kuriuose visuomet dalyvauja Kauno apskr.
VPK policijos bendruomenės pareigūnė, o svarbiausiai, kad dažniausiai įtraukiamos beveik visos
institucijos, esančios Petrašiūnuose: mokykla, darželiai, profesinė mokykla, biblioteka, seniūnija,
seniūnaitė, net policijos rėmėjai. Policijos patruliavimas kartu su gyventojais.
Etapai gali būti skirstomi kas metus: 2017 metais vyko pavieniai susitikimai su bendruomenės
pareigūnais, po kurių keletas gyventojų kartu su policijos pareigūnais važiuodavo patruliuoti kartu
po seniūnaitiją, stebėti vietas, apie kurias susitikimų metu ar kitais būdais (per bendruomenės centro
vadovę, per namų bendrijų atstovus) žmonės pranešdavo apie teisės pažeidimus. Tuomet,
pareigūnai tokiu pat keliu pranešdavo apie tai, kas įvykdyta. Jei pranešimas būdavo gautas tiesiogiai
– atsakydavo žmogui tiesiogiai, jei per bendruomenės centrą, tai taip ir pranešdavo. Tuomet,
2018m. prasidėjo susitikimai bibliotekoje. Organizuoti jau bendri susitikimai su seniūnijos
atstovais, Kauno socialinių paslaugų centro darbuotojomis – tai leido pasiekti galbūt antrąjį
pasitikėjimo institucijomis laiptelį. Žmonės iš arti matė bendruomenės pareigūnę, seniūnę, soc.
globos darbuotojas, buvo pasakojama, kad net ir vieniši asmenys nepaliekami patys su savimi –
bendruomenės centras kasmet vykdo projektą, kurio metu lanko vienišus ar kitus, pagalbos
reikalingus asmenis. Būtent vieno tokio susitikimo metu gyventojai papasakojo, jog
Ekskavatorininkų g. Yra galimas narkotinių medžiagų platinimo punktas. Tai buvo patvirtinta.
Asmenys po patikrinimų sulaikyti. Tačiau ne vien tai. Būtent 2018 m. pradėjo rimčiau plėtotis tema
– saugi seniūnija per aplinkos dizainą. Buvo kalbamasi apie žaliųjų plotų tarp daugiabučių, kurie
apaugę nebeprižiūrimais krūmais sutvarkymą, „šepšerynų“ genėjimą – kas lėmė didesnį apšvietimo
kiekį, nuo jau esančių apšvietimo šaltinių. Ypač tamsiuose ir nesaugiose vietose pagaliau, išgirdusi
bendrą daugelio toje teritorijoje veikiančių įstaigų, organizacijų, policijos pareigūnų, gyventojų
išsakytą argumentuotą poreikį, savivaldybė įrengė papildomus apšvietimo šaltinius (pvz. prie
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Petrašiūnų progimnazijos, prie senųjų Amalių kapinaičių, Naglio gatvėje). Taip pat krūmokšnių
išvalymas akivaizdžiai padėjo teritorijai prie Kalantos 131, M. Gimbutienės, Masiulio 11-15, t.p. ir
aplinkiniuose kiemuose, prie Masiulio g. 4,6,8, 12, 14 namų. Tuomet gyventojai pradėjo patys dar
papildomai tvarkytis, burtis, bendrauti. Jausdami visų institucijų palaikymą, pasijuto einantys
teisinga linkme ir iniciatyva pradėjo plėstis, judėti savaime, su vis mažiau iniciatorių aktyvaus
dalyvavimo. 2019 m. galima sakyti natūraliai tapo trečiuoju iniciatyvos etapu. Iniciatyvos estafetę
perėmė namų gyventojai. Bendruomenės centras daugeliu atveju atlikdavo tik koordinatoriaus
vaidmenį, tačiau ir toliau – maksimalus bendradarbiavimas su kitomis seniūnaitijoje veikiančiomis
įstaigomis/ institucijomis. Pvz Masiulio 12, 14 kiemai paskatinti sudalyvavo miesto mastu
skelbtame konkurse Fluxus kiemas. Jie ir laimėjo. Bendruomenės centras kiek reikėjo pakoordinavo
šį procesą, tačiau visą aplinką tvarkė, kūrė savarankiškai patys gyventojai (jie yra įkūrę ir saugios
kaimynystės grupes). Kiti kiemai – Masiulio 4, 6, 8, Kalantos g. 10 - aktyviai gražino, bet
svarbiausiai, kūrė saugesnes savo aplinkas savarankiškai, Ekskavatorininkų g. 9 namo ir aplinkiniai
kiemai aktyviai atsiliepė į siūlymus švęsti kaimynų dieną. O bendruomenės centras savo ruožtu,
kartu su seniūne, policijos bendruomenės pareigūne – ėjo, lankė jų organizuojamas šventes,
pasakojo kaip apsisaugoti nuo įvairių sukčių, o ir paskatinamųjų dovanėlių nunešė. Taip buvo su
visais kiemais, kurie pranešė švęsiantys kaimynų dieną.
Taigi – 1 – asis etapas – susitikimai įvairiomis temomis (telefoniniai sukčiai, vagystės iš
automobilių, saugumas eianant gatve tamsiu paros metu ir pan.), dažniausiai su bendruomenės
policijos pareigūnais ir pradėtas burti institucijų, net verslo įmonių, veikiančių toje teritorijoje
bendradarbiavimo tinklas. 2 – asis etapas – prasidėję susitikimai bibliotekoje, kai gyventojai jau
matydavo visą puokštę institucijų atstovų kartu. 3 – etapas – iniciatyva perimta gyvenamųjų namų
bendrijų, kiemų.
2.4. informacija apie tai, kaip iniciatyva prisidedama prie nusikaltimų ir kitų teisės
pažeidimų skaičiaus mažinimo, viešojo saugumo užtikrinimo ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir
gyventojų saugumo jausmo didinimo;
Prisideda tiesiogiai. Žmonės išdrįsta informuoti apie matomą teisės pažeidimą. Juolab, kaip
jau minėjom anksčiau – vieno tokio susitikimo metu buvo pranešta apie galimai daromus
nusikaltimus ir tai buvo patvirtinta, nusikaltimai likviduoti, juos darę asmenys sulaikyti. Anras
dalykas – sutvarkyta aplinka gąsdina ketinančius daryti nusikalstamas veiklas ir jie prie tų namų
nebesirenka.
2.5. aprašoma bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir
(arba) gyvenamosios vietovės saugumui;
Saugumo jausmas vietovėje tikrai padidėjo – gyventojai pasijuto globojami, kai institucijos
veikia kartu. Dar svarbiau, gyventojai pasijuto galintys poveikį daryti patys ir tuo sėkmingai
naudojasi.
2.6. informacija apie tai, ar iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais, kitomis bendruomenėmis (jei taip, su kokiais ir kaip jie yra įsitraukę);
Iniciatyvos esmė/ sėkmė tikriausiai ir yra ta, jog bendradarbiaujama su daugeliu įmanomų
socialinių partnerių ir kaimyninių bendruomenių – seniūnija, progimnazija, profesinė mokykla,
darželiai, seniūnaitė, biblioteka, policijos rėmėjai, policijos bendruomenės pareigūnai. Daugumos
indėlis jau tikriausiai aprašytas ankstesniuose punktuose, galima tik atskirai paminėti, jog šios
iniciatyvos metu dar labiau matomi tapo policijos rėmėjai, žmonės ėmė suprasti kokias funkcijas jie
atlieka. Stipriausias bendradarbiavimas su jais pasireiškia per prevencinę akciją prie pėsčiųjų
perėjų, kurios metu, bendruomenės gyventojai, pakviesti bendruomenės policijos pareigūnės ir
bendruomenės centro, kartu su policijos rėmėjais dalina atšvaitus ir teikė prevencinius saugaus
eismo patarimus. Tuomet būna proga ir pabendrauti, išgirsti jų pasakojimus, istorijas. Tokiu būdu
dar ir susipažįstama su platesne savo bendruomenės kaimynų grupe, ir dar kartą palaikomas
nepakantumas teisės nusižengimams.
2.7. paaiškinimas, kodėl iniciatyvą būtų galima pakartoti arba vykdyti kitose
gyvenamosiose vietovėse, įskaitant informaciją apie tai:
2.7.1. kaip ir kieno ši iniciatyva buvo (yra) finansuojama;

3
Finansavimas buvo minimalus, kur reikėjo savo indėlį davė bendruomenės centras, bet tai
vienintelė didesnė proga – kaimynų diena. Tačiau buvo randamos ir vietinės verslo įmonės, kurios
parėmė. Šiai dienai nešdavom skanėstus, tai kiekvienam namui mūsų indėlis būdavo iki 30 eur,
plius rėmėjų ir socialinių partnerių dovanos, padėkos, suvenyrai.
2.7.2. kokios buvo (yra) iniciatyvos su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais
susijusios išlaidos;
Papildomų finansų nelabai reikėjo. Tiesa, dalis pernai laimėtos premijos buvo skirta
daugiausiai prie pernykštės iniciatyvos prisidėjusiems kiemams – jų savarankiškoms iniciatyvosm
įgyvendinti. Tai Masiulio g. 12, 14 kiemas ir Ekskavatorininkų g. 9. Pirmasis kiemas skirtus pinigus
panaudojo kalėdiniam kiemo apšvietimui – papuošti medžiai, sužibo keli tūkstančiai lempučių.
2.8. paaiškinimas, kodėl iniciatyva gali būti vadinama naujoviška pagal savo metodus ar
priemones;
Nes paprastai stebima tendencija kada vengiama bendradarbiauti su kitomis
organizacijomis arba tai daroma tik dėl to, jog įvairūs projektai to reikalauja. O šis
bendradarbiavimas susiklostė natūraliai ir per pastaruosius trejus metus tik augo.
2.9. kita svarbi, su iniciatyva susijusi, informacija.
Iniciatyva tęstinė, net jei ir nelaimėsime, vyks toliau, ieškosime tik naujos krypties, kur
link sukti šiais metais. Ir galbūt svarbu paminėti, jog kitose Kauno seniūnijose toks sklandus
bendradarbiavimas tikrai nevyksta. Tai akivaizdžiai pastebi ir tie bendruomenės centro savanoriai,
kurie tose seniūnijose gyvena patys. Jog jų iniciatyvos nebūna taip paremiamos ir paskatinamos, jie
nemato visų/ daugelio institucijų atstovų savo kiemuose, kaip tai sėkmingai vyksta mūsų –
Petrašiūnų seniūnijoje.
_________________
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