NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
(PROGRAMŲ) KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa
,,Sporto mėgėjų klubas“
2. Projekto rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, el.pašto adresas.
Pakruojo rajono Degesių pagrindinė mokykla, Degesių kaimas, Guostagalio seniūnija,
LT – 83395, Pakruojo raj.
Tel.8-421-66005, degesiupm@pakruojis.net
Banko rekvizitai: NORD/LB Pakruojo skyrius
Banko kodas: 40100
Sąskaitos Nr. LT 394010045600040152
3.
Informacija apie projektą:
3.1.esamos situacijos analizė:
Pakruojo rajono Degesių kaimas – labai nuošalus rajono kampelis, nuo rajono centro
nutolęs 30 kilometrų .Kaime yra pagrindinė mokykla, kurioje mokosi 80 mokinių. 75% iš jų
gauna nemokamą maitinimą. Turime ir daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų. Mokykla yra
vienintelis kultūros, švietimo ir užimtumo centras kaime.
Mokykloje kasmet vykdomi įvairūs prevenciniai projektai. Visi projektai vykdomi kartu
su kaimo bendruomene. Kaimo žmonės labai noriai dalyvauja kartu su savo vaikais ir anūkais
visuose mokykloje organizuojamuose renginiuose .Renginiai, deja, nėra tokie dažni.. Pakalbėjus
su tėvais ir mokiniais paaiškėjo, kad kaimo žmonėms ypač prailgsta ilgi rudens ir žiemos vakarai.
Taip kilo idėja įkurti ,,Sporto mėgėjų klubą“. Lankydami klubą turiningai galėtų praleisti vakarus
(nuo 16 iki 18 val.), svarbiausia – kartu su tėvais. Taip būtų sudarytos sąlygos bendruomeninių
ryšių stiprinimui, mokinių užimtumo vystymui.
tikslas:
Tobulinti socializacijos procesą, vykdant kryptingą prevencinę veiklą.
uždaviniai:
 Spręsti moksleivių užimtumo problemas.
 Atitraukti vaikus ir paauglius nuo nusikalstamos veiklos
 Organizuoti veiklą, nukreiptą į vaikų delinkventinio elgesio apraiškų mokykloje
mažinimą.
 Stiprinti bendruomeninius ryšius.
 Kelti mokinių savivertę.
Priemonės:
Eil Nr.
1

Priemonė
Iniciatyvinės grupės sudarymas

2
3

Sporto klubo kūrimas
Krepšinio mėgėjų grupė

4

Tinklinio mėgėjų grupė

Dalyviai
4 – 9klasės mokiniai
4– tėvai
4 - mokytojai
Mokyklos bendruomenė
18 – mokinių
8 - tėvai
12 – mokinių
6 – tėvai

5
6
7
8

9
10

Aerobikos grupė

20 –mergaičių
11 - mamų
Stalo teniso mėgėjų grupė
15 – mokinių
7 - tėvai
Krepšinio varžybos su Bardišių kaimo komanda
Dalyvavo 12 moksleivių ir 4
tėvai
Aerobikos
grupės
pasirodymas
kaimo Dalyvavo 20 mergaičių ir 6
bendruomenės organizuotoje vakaronėje ,,Po mamos
darbų“
,,Tai bent šeimynėlė“ Renginys skirtas vaikų Dalyvavo visa mokykla.
gynimo dienai
Rungėsi 6 šeimos
Ekskursija į Druskininkų vandens pramogų parką Dalyvavo 45 mokiniai ir 10
tėvų

3.5 Vykdymo trukmė
Projektas vykdytas nuo 2007m sausio iki gegužės mėnesio. Mokiniai labai aktyviai ir
noriai dalyvavo visuose renginiuose, gausiai lankėsi užsiėmimuose tris vakarus per savaitę į šią
sportinę veiklą įtraukdami ir savo tėvelius.
3.6.Vykdytojai: 5-9 kl.mokiniai, mokytojai, tėvai, kurių branduolį sudaro 12 narių.
3.7. Dalyviai: įvairioje ,,Sporto mėgėjų klubo“ veikloje dalyvavo apie 60 mokinių ir 20 tėvų.
3.8.Vykdymo vieta: Pakruojo rajono Degesių pagrindinė mokykla, Degesių kaimas, Guostagalio
seniūnija, Lt.-83395 Pakruojo rajonas Tel. 8- 421- 66005 degesiupm@pakruojis.net
3.9. Partneriai ir rėmėjai: Pakruojo rajono policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnai,
Degesių žemės ūkio bendrovė, Degesių kaimo bendruomenė.
3.10. Sąmata
Eil.Nr.
1
2
3

Išlaidų pavadinimas
Prizai renginių varžybų nugalėtojams, dalyviams
Kelionės išlaidos
Bilietai į vandens pramogų parką
Iš viso

Lėšos
100Lt.
800Lt.
300 Lt.
1200 Lt.

3.11. Rezultatai
Degesių pagrindinėje mokykloje vykdytas projektas ,,Sporto mėgėjų klubas“ pateisino
lūkesčius ir pasiekė užsibrėžtų tikslų. Organizuojant užsiėmimus vakarais, mokiniams neliko laiko
įnikti į žalingus įpročius ir nusikalstamą veiklą. Ši veikla labai suvienijo mokytojus, mokinius ir jų
tėvus. Į sportinę veiklą įsitraukė ir iki tol niekur nedalyvaudavę mokiniai. Pastebėjome, kad pagerėjo
kai kurių mokinių pamokų lankomumas ir pažangumas, išaugo savivertės jausmas.
Išvykoje į Druskininkų vandens pramogų parką dalyvavo 15 mokinių iš socialiai
remtinų šeimų .Šios ekskursijos metu turėjome puikią progą lavinti mokinių socialinius įgūdžius. Jie
patys pirko bilietus, turėjo susirasti savo spinteles daiktams pasidėti, jas užsirakinti, saugoti raktą. Iki
šiol jiems nebuvo tekę lankytis tokioje vietoje. Ir ne tik jiems, bet ir kiti išvykoje dalyvavę mokiniai
bei jų tėvai vandens pramogų parke lankėsi pirmą kartą .
Pasikalbėjus su mokinių tėvais paaiškėjo, jog tėvai yra labai dėkingi už šią iniciatyvą,
nes jie patys pasiūlyti vaikams įdomios veiklos neturi galimybių, o vykdant projektą tris vakarus per
savaitę vaikai buvo užimti naudinga veikla. ,,Sporto klubo“ rengtose varžybose buvo propaguojama
sveika gyvensena, turiningas užimtumas, ,,savo vietos“ radimas .
Didžiausias pasiekimas – į mokinių veiklą įtraukti ir suaugę žmonės, kaimo
bendruomenės nariai, mokinių tėvai. Daugiausia emocijų sukėlė renginys ,, Tai bent šeimynėlė“.
Šiam renginiui šeimos ruošėsi iš anksto. Turėjo užduotis paruošti namų darbus, prisistatymą. Čia visi
dalyviai galėjo atskleisti ne tik sportinius, bet ir muzikinius sugebėjimus.

