Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) 2009 metų konkursui
pateiktų ir atrinktų projektų įvertinimas**

Projekto rengėjas

Kauno apskrities moterų krizių centras
VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras
Šiaulių apskrities VPK
Vilniaus apskrities VPK
Pavartyčių bendruomenė
Radviliškio r. savivaldybės
administracijos Radviliškio m. seniūnija
Radviliškio m. kultūros centras
Kyokushin karate sporto klubas
"Budora"

Projekto pavadinimas

"STOP smurtui ir alkoholiui"
"Gatvės akcijos"
"Saugi kaimynystė"
"Saugaus eismo klasė"
"Blaivybės sėkla bendruomenėje"
"Tvarkos ir saugumo viešosiose
vietose stiprinimas"
Radviliškio r. dailininkų pleneras
"Bobų vasara"
"Su sportu - prieš smurtą"

"Kaimynai, būkime sveiki ir
saugūs"
"Kurkime kartu"
"Prevencija - 2008"
"Inspektorius Liūtas pataria"
"Gyvenimo spalvos"
"Jaunimo užimtumas ir prevencijos
programa Radviliškio šachmatų
klube"
Panevėžio apskrities VPK
"Bendradarbiavimas su mokyklų
bendruomenėmis kovai prieš
narkomaniją"
Kėdainių klubas
"Jaunimo sodas"
Pakruojo r. Degesių pagrindinė mokykla "Turiningas ir sveikas laisvalaikis"
Panevėžio apskrities VPK
"Būk saugus"
Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie
"Aitvarai"
Pakruojo r. PK
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir "Aš pats kuriu savo ateitį"
jaunimui
Kauno m. savivaldybės administracijos
"Saugi kaimynystė"
Šilainių seniūnija
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla
"Žvilgsnis"
Asociacija-visuomeninė organizacija
"Vaikų ir paauglių nusikalstamumo
"Vaikai-visuomenės dalis"
prevencija"
"Maži žingsneliai link didelio
VšĮ Parama vaikams
tikslo"
Asociacija Vyskupo M. Valančiaus
"Blaivybė mano bendruomenėje"
blaivybės sąjūdis
Zarasų Ąžuolo gimnazija
"Diena be cigaretės"
Zarasų meno mokykla
"Ištieskime ranką jaunajam talentui"
Zarasų meno mokykla
"Lietuva, buvai, esi ir būsi"
Zarasų meno mokykla
"Antras aukštas"
Pagėgių bendruomenė
Vilniaus apskrities VPK
Rokiškio rajono policijos komisariatas
Vilniaus apskrities VPK
Kėdainių policijos centras
Radviliškio šachmatų klubas

Bendras Vidurkis
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** Buvo vertinami konkurso nuostatuose nustatyti kriterijai pagal 10 balų skalę, šių vertinimų suma sudarė bendrą projekto įvertinimą.
Atsižvelgiant į tai, kad vienas komisijos narys nusišalino nuo institucijos, kurią atstovauja, pateiktų projektų vertinimo, galutinį projektų
įvertinimo balą sudarė visų komisijos narių projektų vertinimo balų sumos (pagal 5 kriterijus) vidurkis.

