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Visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ Vilniaus apskrities padalinys įsteigtas
2001 m. rugpjūčio 6 d.
Per šį laikotarpį padalinys parengė ir vykdė 15 prevencijos projektų. Iš jų narkotikų prevencijos
- „Duok ranką“, „Draugaukime“, nusikaltimų prevencijos - „Sportui – taip, narkotikams – ne“, vaikų
socializacijos (vaikų vasaros užimtumo) projektą „Būkime kartu“.
Projektas „Būkime kartu“ Vilniaus miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo departamento
finansuojamas nuo 2003 m. 2008 metais bus vykdomas 6 kartą. Penkis metus Vilniaus miesto 300
socialiai remtinų ir policiją dominančių vaikų turėjo galimybę įdomiai ir prasmingai praleisti vasaros
atostogas, pažinti miestą, savo kraštą, pailsėti, sužinoti, išmokti, sportuoti, keliauti.
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos projektą „Duok ranką“ vykdysime trečius
metus. Lig šiol jame dalyvavo apie 500 vaikų iš Žvėryno, Grigiškių, N.Vilnios, Pilaitės, Lazdynų,
Fabijoniškių seniūnijų.
Projekto dalyviai klausė paskaitų, dalyvavo mokymuose, viktorinose, piešė, pildė anketas,
keliavo, susitiko su įdomiais žmonėmis, lankėsi pas policijos pareigūnus darbovietėse, įgijo daug
naudingų žinių apie žalingus įpročius ir jų pasekmes.
Organizacijos rėmėjų ir partnerių – Vilniaus m. VPK, visuomeninės organizacijos „Branda“
pagalbos dėka projektas „Sportui – taip, narkotikams – ne“ vykdomas nuolat jau 6 metus. Projekto
dalyviai per sportinius žaidimus ( futbolą, krepšinį, kvadratą), susitikimus su žymiais sportininkais,
klausantis praktinių patarimų, Vilniaus Sveikatos ugdymo skyriaus vedėjos V.Montvilienės mokomi
gyventi sveikai, be žalingų įpročių. Projekto renginiuose dažnai dalyvauja tėvai, dalyvių draugai.
Jaunimo atrankinės ir tikslinės psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos projektą
„Draugaukime“ finansuoja Jaunimo reikalų departamentas. Jis skirtas jaunuoliams, vaikams, jų tėvams,
jauniems policijos rėmėjams, jaunuoliams savanoriams kartu teisingai pasirinkti, nuspręsti, išmokti
pasipriešinti bendraamžių, kai kurių suaugusių spaudimui vartoti alkoholį, narkotikus, rūkyti ar kitaip
mėgautis žalingais dalykais. Projekte dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų moksleiviai.
Esame dėkingi savo partneriams - Vilniaus miesto VPK pareigūnams, Tarptautinės policijos
asociacijos Vilniaus skyriui, visuomeninėms organizacijoms „Branda“, „Šalpa“, „Žvėryno
bendruomenė“, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo departamento vyr. specialistei
D.Želvienei, Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojams, mokyklų vadovams. Esame
pasirašę 14 bendradarbiavimo sutarčių su mokyklomis, policijos padaliniais, visuomeninėmis
organizacijomis.
Palaikome glaudžius ryšius su Švedijos „Tėvų prieš narkotikus asociacija“ FMN. 2007 m.
vasario mėn. jų kvietimu dalyvavome Šiaurės šalių ataskaitinėje konferencijoje „Narkotikų ir alkoholio
problemos“, padarėme pranešimą apie savo organizaciją ir jos veiklą.
Organizacijos narių veikla yra vieša ir matoma. Padėkos raštais, atminimo dovanomis esame ne
kartą paskatinti Vilniaus mero, Vilniaus miesto VPK vyriausiojo komisaro, Žvėryno seniūno, mokyklų
vadovų. LR Generalinis komisaro įteiktas garbės ženklas „Už paramą policijai“ . Savanorių centro
2006 m. nominuoti už savanorišką veiklą.
Jau keletą metų apie mūsų organizacijos vykdomus projektus informuoja dienraštis „Lietuvos
rytas“, žurnalas „Policija“.
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