NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas: „ Šiaurės

klanas- 5“

2. Projekto rengėjo pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko
sąskaita:
Viešoji įstaiga Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono policijos
komisariato, Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis, telefonas (8 421) 463 30, mobiliojo tel. Nr. 8
62701299, faksas (8 421) 513 47, el. p. adresas: vyytss@gmail.com
dalius.prakuraitis@vrm.lt, bankas AB DnB NORD, sąskaita LT 084010045600192903,
Pakruojo skyrius, kodas 40100
3. Informacija apie projektą:
3.1. esamos situacijos analizė:
VŠĮ Vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono policijos komisariato, vykdydamas
savo veiklą didelį dėmesį skiria vaikų ir paauglių teisės pažeidimu ir nusikalstamumo
mažinimui. Bendraujant su klubo nariais, kurių daugumą sudaro vaikai ir jaunimas iki 18
metų, buvo padaryta išvada, kad vaikams ir jaunimui vasaros metu nėra patinkamos veiklos,
kuria galėtų užsiimti. Vyresnieji dar gali užsiimti kokiu nors darbu, o mažesniems- lieka
„gatvių šlifavimo menas“, kurio pasekoje padaromi teisės pažeidimai ar nusikalstamos veikos.
Mokslo metų eigoje- rajone vykdomas intensyvus prevencinis darbas mokyklose, kurios
glaudžiai bendradarbiaudamos su Pakruojo rajono policijos komisariatu organizuoja ir rengia
prevencines paskaitas, renginius, o vasaros metas lieka pamirštas.
Dažnai įprastos prevencinės priemonės- lankstinukai, paskaitos, diskusijos, renginiai,
kurios suaugusiems atrodo pakankamos, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ir
nusikalstamoms veikoms, vaikams ir jaunimui- atrodo pasyvus išklausymas, pamatymas, bei
sukelianti nuobodulį veikla. Vaikams ir jaunimui reikia patrauklios veiklos, įdomių
užsiėmimų, jiems prie visko reikia prisiliesti, pamatyti, pajausti, išgyventi. Tokioje veiklojenors pradžioje ir nedrąsiai, vaikai atranda save, išmoksta kažko nauja, susipažįsta su tuo ko iki
šiol nėra pastebėję.
Taip pat labai svarbu ir kartu yra didelė problema- kad vaikų tarpe yra „atstumtųjų“. Tokie
vaikai ir jaunimas buriasi į bendraminčių grupes- ir todėl, kad jie jaučiasi kitokie, daro teisės
pažeidimus bei nusikalstamas veikas, tarsi norėdami kažką įrodyti. Tokie vaikai ir jaunimas
įprastoje aplinkoje sunkiai prisitaiko, o esant ekstremalioms situacijoms, intensyviam
užimtumui, ir socialinio suskirstymo nebuvimui- jie „atgyja“, prisitaiko, bei grįžę į įprastą
gyvenimo tėkmę lengviau prisitaiko, siekia būti geresniais, nes žino, kad gali.
Atsižvelgiant į išdėstytas problemas VŠĮ Vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono
policijos komisariato parengė projektą „Šiaurės klanas-5“.
Vykdant projektą buvo suorganizuota 7 dienų rajoninė jaunimo stovykla „Šiaurės klanas5“. Ši stovykla organizuojama antri metai. Stovykla pritraukė 80 jaunų žmonių, kuri turėjo
išgyventi, remdamiesi psichologiniais ir fiziniais išbandymais, sportinėmis varžybomis, be
komforto, be tėvelių priežiūros, teko pasikliauti savimi ir kitais stovyklos dalyviais.
3.2. Projekto tikslas:
Sumažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką nepilnamečiams, suteikiant jiems galimybę
turiningai praleisti laisvalaikį.
3.3. Projekto uždaviniai:
1. Didinti jaunų žmonių užimtumą, skatinti jų iniciatyvą;
2. Ugdyti jaunų žmonių valią, ištvermę, savarankiškumą ir darbštumą;

3. Stiprinti jaunų žmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą;
4. Populiarinti alpinizmą ir kitas netradicines sporto šakas;
5. Ugdyti bendruomeniškumą, skatinti jaunimo organizacijų ir kitų nevyriausybinių
organizacijų partnerystę ir stiprinti jaunimo organizacijas, plėtoti jų veiklą;
6. Skatinti vaikų ir jaunimo ryšius su bendraamžiais, kurie įprastomis sąlygomis
„atstumiami“.
3.4. Projekto priemonės:
Laikas
2007 m. vasario mėn.
2007 m. kovo mėn.
2007 m. liepos mėn.

Veikla
Projekto vykdytojų susirinkimas, projekto aptarimas.
Veiklų plano sudarymas
Aplinkos tvarkymas. Vietos stovyklai paruošimas. Skelbimų, kvietimų
gamyba ir sklaida.
2007 m. rugpjūčio 2007 m. rugpjūčio mėn. 18 - 24 d. vaikų ir jaunimo stovykla „Šiaurės
mėn. 18-24 d.
klanas- 5“:
- orientacinis žygis į stovyklos vietą, Gedžiūnų miške, Pakruojo rajone;
- palapinių statymas, teritorijos įkūrimas;
- „Blondinės rinkimai“, šukuosenos, įdegio, anekdotų konkursai;
- 2 sportiniai karate ir policijos jaunimo klubo pasirodymai;
- demonstruota vaizdinė medžiaga apie sveiką gyvenimo būdą, apie jaunų
žmonių užimtumą;
- sportinės varžybos (krepšinio, futbolo, tinklinio);
- mini alpinizmo turnyras;
- kultūrinės valandėlės (kūrybiniai vakarai prie laužo), 2 meniniaikūrybiniai konkursai „Aš prieš žalingus įpročius“ ir „Saugus kelyje“;
- reikalingų įrankių gamybos užsiėmimai;
- vandens sporto varžybos;
- organizuotos įdomios varžybos: „Arbūzų medžioklė“, „Bananų
medžioklė“, „Robihudo turnyras“.
2007 m. rugsėjo mėn.
Projekto aptarimas, pristatymas visuomenei, žiniasklaidos pagalba.
2008 m. vasario 16 d.
Ištvermingiausiųjų, išradingiausiųjų ir kt. stovyklos dalyvių apdovanojimas.
3.5. Vykdymo trukmė, tęstinumas.
Projekto trukmė- 1 metai (2007 m. vasario 16 d.- 2008 m. vasario mėn. 16 d.).
Vaikų ir jaunimo stovyklos „Šiaurės klanas“ projektas yra tęstinis, bei organizuojamas
antrus metus. Jauni žmonės aktyviai dalyvavo stovykloje ir pageidavo, kad stovykla būtų
organizuojama kasmet. Be to skatinant vaikus ir jaunimą dalyvauti organizuojamoje veikloje,
pagal „Šiaurės klano“ projekto aprašymą- dalyvavusiems vienais metais- kitais metais
gaunamos kitos, t.y. aukštesnės pareigos „klane“. Toks žaidimas skatina vaikų susidomėjimą,
bei tikslą užsitarnauti kuo geresnes „pareigas“ stovykloje.
3.6. Projekto vykdytojai:
Jolanta Jokantienė, išsilavinimas- aukštasis, Pakruojo rajono
Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio
veiklos grupės specialistė (vadovė).
Jurgita Kazokaitytė, išsilavinimas- aukštasis, Pakruojo rajono
Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio
veiklos grupės specialistė.
Voldemaras Kozlovas, sporto klubos „Cunamis“ prezidentas.

policijos komisariato
nepilnamečių reikalų
policijos komisariato
nepilnamečių reikalų

Romualdas Klupšas, kultūros klubo „Tritonas“ prezidentas.
Justinas Jasiukaitis, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Pakruojo skyriaus
vadovas.
Jaunieji policijos rėmėjai.
3.7. Projekto dalyviai(tikslinė grupė):
80 vaikų ir jaunimo nuo 14 iki 29 metų amžiaus:
1)
Tiems, kuriems reikia kitų pagalbos: socialiai remtinų šeimų vaikai, pataisos
ispekcijos įskaitoje esantys vaikai, policiją dominantys vaikai;
2)
Vaikams ir jaunimui, kurie nebijo „kitokių“, nori jiems padėti.

3.8. Projekto vykdymo vieta:
Projektas buvo vykdomas Pakruojo rajone, Gedžiūnų girininkijoje.
3.9. Projekto partneriai, rėmėjai:
Partneriai:
Sproto klubas „Cunami“
Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba;
Rėmėjai:
AB „Dolomitas“
Valstybinė įmonė Pakruojo miškų urėdija
Lietuvos socialdemokratų partija, Pakruojo skyrius
Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegickas
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Jasiūnienė
3.10. Projekto sąmata:
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
Iš viso:

Išlaidų rūšis
Medaliai, dovanėlės,
prizai, suvenyrai
stovyklos dalyviams
Dalyvių matinimas
(maisto produktai)
Kanceliarinės prekės
Degalai
Inventoriaus įsigyjimas
Skalda ir jos atvežimas
(aikštelės ruošimas)

Savivaldybės
finansinė
parama Lt
300 Lt

Organizacijos Organizacij
rėmėjų lėšos os lėšos Lt
Lt
-

Viso lėšos
Lt
300 Lt

2000 Lt

-

-

2000 Lt

300 Lt
200 Lt
-

500 Lt
2000 Lt
UAB
„Dolomitas“
1000 Lt
Pakruojo
miškų urėdija
3500 Lt

-

300 Lt
500 Lt
200 Lt
2000 Lt

-

1000 Lt

Mediena (alpinizmo
aikštelės įrengimas)
2800 Lt

-

6300 Lt

3.11. Projekto rezultatai:
Kiekybiniai rezultatai:
1) surengta jaunimo stovykla, kurioje prasminga veikla buvo užimta 80 vaikų ir jaunimo;
2) projekto veikloje dalyvavo 10 socialinės rizikos vaikų: 5 dominantys policiją vaikai, 5
gyvenantys socialinės rizikos šeimose;
3) Gedžiūnų miško teritorijoje buvo sutvarkyta ir įrengta mažojo alpinizmo trąsa;
Kokybiniai rezultatai:
1) Stovykloje dalyvavę vaikai ir jaunimas išmoko savarankiškai ir komandoje atlikti
įvairias užduotis;
2) Socialinės rizikos vaikai, įgavo pasitikėjimo savimi jausmą, susipažino su jiems
nepažįstama veikla kaip alpinizmas, iš arti galėjo susipažinti su policijos, gelbėtojo
profesijomis;
3) Vaikai ir jaunimas buvo užmti įdomia, turininga ir naudinga veikla.
3.12. Kita svarbi, su projektu susijusi informacija:
1) 2007 m. rugsėjo mėn 1 d. rajoninėje spaudoje apie stovyklos organizavimą ir
pravedimą buvo išspausdintas straipsnis „Stovyklautojai išmėgino savo galimybes“.
2) informacija apie projekto įvykdymą patalpinta VŠĮ Vaikų ir Jaunimo klubo prie
Pakruojo rajono policijos komisariato interneto svetainėje.
4. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų 24 punkte:
4.1. Projektu buvo siekiama spręsti vieną aktualiausių savivaldybės, regiono ir šalies
problemų- nepilnamečių užimtumo, teisės pažeidimų ir nusikalstamumo mažinimo;
4.2. Projekto vertinimą atliko vykdytojų komanda, o taip pat projektą vertino projekto
dalyviai.
Vertinimas vyko apklausos metodo pagalba, bei vykdytojų jis buvo įvertintas 100 %
teigiamai. Taip iš atsitiktinai parinktų 25 projekto dalyvių komandos respondentai projektą
įvertino teigiamai.
4.3. Projektas buvo įgyvendinamas bendradarbiaujant su partneriais, į prevencinę veiklą
buvo įtraukta visuomenė. Visi, kurie rėmė šį projektą buvo susivieniję bendram tikslui- padėti
vaikams ir jaunimui. Kartu sprendė iškilusias problemas, kad jauni žmonės galėtų įdomiai,
naudongai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
4.4. Projektą galima kartoti bei vykdyti kietims subjektams.
Projektą „Šiaurės Klanas-5“ planuojama tęsti ir 2008 metais.
4.5. Projektas novatoriškas tuo, kad Pakruojo rajone toks projektas vykdomas vienintelis,
t.y. įtraukiamos tokios ektremalios sporto šakos kaip alpinizmas. Stovyklos metu vaikai ir
jaunimas turėjo galimybę savaitę laiko gyventi feodalinėje santvarkoje, patys valdė miško
valstybę, siekė karjeros, kovojo dėl titulų ir nominacijų. Turėjo galimybę atrasti savo
stipriąsias ir silpnąsias savo savybes, todėl galima teigti, kad buvo taikomi nauji metodai bei
priemonės, siekiant vaikus ir jaunimą atitraukti nuo pažeidimų ir nusikalstamų veikų darymo.

