Prevencijos visuminio požiūrio taikymas pagal paprojektį „Blaivi karta“
Pranešimas konferencijai NAUJOS GALIMYBĖS PREVENCIJOS PROGRAMŲ PLĖTRAI
2010 m. birželio 15 d., Vilnius

Paprojektis „Blaivi karta“ yra vykdomas remiantis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“, sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-IEEE/NOR02-033.
„Visuminis požiūris“ šiuo atveju reiškia paprojekčio rengėjų siekį sudaryti tarpusavyje susijusių programų rinkinį, kuriuo
pagal skiriamus finansinius išteklius būtų apimamos mums svarbiausios prevencijos problemos, parengus kuo daugiau darbuotojų
joms spręsti.
Tuo tikslu pasirūpinome į paprojektį įtraukti daugiau neformalaus ugdymo programų, kurios teikia galimybių prevencijos
veiklai švietimo sistemoje panaudoti visuomeninių organizacijų pajėgas ir taip išplėsti prevencijos galimybes. Tai tokios
programos, kaip LINAS, TILTAI ir visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ valdybos narės dr. A.G.Davidavičienės
sukurta tėvų švietimo programa.
Bene pirmą kartą į alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencijos projektą buvo įtraukta visuomenės aktyvinimo
programa, kuria buvo stengiamasi žadinti žmonių pilietinę sąmonę, suteikus jiems žinių apie prevencijos ir politikos sąryšį. Tai
būtina norint pasiekti palankių prevencijos veiklai įstatymų bei poįstatyminių aktų leidybos ir jų vykdymo. Programos pavadinimas
toliau nurodytoje lentelėje - „Pilietinio aktyvumo ugdymas. Psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir prevencijos problemos bei
sprendimai“.
Visos paprojekčio programos ir pasiekimai jas vykdant pateikti lentelėje „Paprojektis BLAIVI KARTA. Veiklos ir jų
vykdymas“.
Iš viso buvo vykdoma 17 veiklų (programų).
Pagal paprojekčio programas planuota apmokyta iš viso 341 asmenį, įskaitant fondo darbuotojus. Tačiau greitai paaiškėjo,
kad norinčių dalyvauti seminaruose yra daug daugiau negu planuota. Todėl nutarėme neprieštarauti, kad į seminarus Kvalifikacijos
kėlimas (Pilietinio aktyvumo ugdymas: psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir prevencijos problemos bei sprendimai), kaip ir į visus kitus
pagal paprojektį, ateitų iki 20 žmonių (planuota 10). Vykdant programą buvo sunku išvengti nors ir nedidelio žmonių padaugėjimo
taip pat ir seminaruose pagal kitas veiklas. Taigi, iš viso buvo apmokyta 447 asmenys.
Paprojekčio biudžetą sudaro 172500 litų. Iš jų 17250 litų yra mūsų indėlis. Šias lėšas paprojektui suteikė Vyskupo
M.Valančiaus blaivystės sąjūdis.
Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas
paprojekčio „Blaivi karta“ vadovas

Jurgis Gediminas Jakubčionis

Paprojektis „Blaivi karta“. Veiklos ir jų vykdymas.
Eil.
Nr.

Veiklų vykdymo rezultatai

Veiklos pavadinimas

1.

Projekto administravimas

Projekto administravimą vykdo paprojekčio vadovas J.G.Jakubčionis ir finansininkas K.Zeltinis,
padedant savanorei konsultantei dr. A.G.Davidavičienei.

2.

Tyrimai – tėvų apklausa

Įvykdyta. Sukurta anketa. Apklausta 514 respondentų. Planuota 500. Apdorota anketa. Parengta
ataskaita ir pranešimas konferencijai bei viešinimo straipsnis.

3.

Sukurta anketa. Apklausta 200 respondentų. Planuota – 200. Parengta ataskaita.

4.

Mokinių apklausa apie laikraštėlio
„Valančiukų aidas“ paklausą ir skaitytojų
lūkesčius
Metodinės literatūros bazės sukūrimas

5.

Materialios bazės sukūrimas ir stiprinimas

Sukurta materiali bazė. Įgytos techninės priemonės organizacijos veiklai.

6.

Interneto svetainių sukūrimas

7.

Mokymai
Fondo ir kitų nevyriausybinių organizacijų
nariams

3 dienų seminare apmokyti darbo su rizikos vaikais specialistai, galintys šiai veiklai parengti kitus
pagal Švedijos metodininkės N.Tioneng programą. Mokymai vyko Vilniuje. Seminarą vedė metodo
autorė N.Tioneng. Dalyvių – planuota 20, dalyvavo 20.

8.

Mokymai
specialistams darbui su rizikos vaikais.
(Programa LINAS)

9.

Mokymai nevyriausybinių organizacijų
atstovams darbui su vaikais ir jaunimu
pagal ŠMM programą

10.

Mokymai savanoriams, kurie dirba su
valančiukų grupėmis (programa TILTAI)

Sukurta seminaro LINAS metodinė medžiaga ir surengti trys trijų dienų seminarai po 22 akademines
valandas skirtingose Lietuvos vietose. Iš viso planuota apmokyti 60, apmokyta 76.
Klaipėda. 2009 10
Marijampolė. 2009 12
Panevėžys. 2010 10
26-28 d. (3 d.)
7, 10, 11 d. (3 d.)
26-28 d. (3 d.)
Dalyvių – planuota 20;
Dalyvių – planuota 20;
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 25.
dalyvavo 26.
dalyvavo 25.
Sukurta seminaro metodinė medžiaga pagal ŠMM programą ir surengti trys dviejų dienų seminarai po
15 akademinių valandų skirtingose Lietuvos vietose. Iš viso planuota apmokyti 60, apmokyta 62.
Šiaulių raj. 2010 04
Raseiniai. 2010 04
Vilnius. 2010 04
12-13 d. (2 d.)
19 -20 (2 d.)
22 -23 (2 d.)
Dalyvių –planuota 20;
Dalyvių – planuota 20;
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 21.
dalyvavo 21.
dalyvavo 20.
Sukurta seminaro metodinė medžiaga ir surengti trys trijų dienų seminarai skirtingose Lietuvos
vietose. Iš viso planuota apmokyti 60, apmokyta 64.

Parengta metodinė literatūra. Sukurta duomenų bazė.

Sukurtos 2 interneto svetainės.

Vilnius. 2009 12
4, 5 ir 6 d. (3 d.).
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 22.

Lentvaris. 2010 04
28, 29 ir 30 d. (3 d.).
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 22.

Visaginas. 2010 05
20, 21, 22 d. (3 d.).
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 20.

11.

Mokymai specialistams darbui su tėvais
(pagal visuomeninės organizacijos
„Tėvai prieš narkotikus“ programą)

Sukurta seminaro metodinė medžiaga ir surengti trys dviejų dienų seminarai skirtingose Lietuvos
vietose. Iš viso planuota apmokyti 60 žmonių, apmokyta 63.
Kretinga. 2010 04
01- 02 d. (2 d.)
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 21.

12.

Kvalifikacijos kėlimas
(Pilietinio aktyvumo ugdymas: psichiką
veikiančių medžiagų kontrolės ir
prevencijos problemos bei sprendimai)

Palanga. 2010 04
08-09 (2 d.)
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 21.

Marijampolė. 2010 04
27 -28 (2 d.)
Dalyvių – planuota 20;
dalyvavo 21.

Sukurta seminarų metodinė medžiaga ir surengti 8 vienos dienos KVALIFIKACIJOS seminarai.
Iš viso planuota apmokyti 80, apmokyta 161.
Vilnius

Marijampolė

Kaunas

Lazdijai

Druskininkai

Šiauliai

Alanta

Plungė

2009 09 16
Dalyvių –
plan.- 10;
dalyv.–20;

2009 11 28
Dalyvių –
plan.- 10;
dalyv.–21;

2009 12 19
Dalyvių –
plan.- 10;
dalyv.–20;

2010 03 19
Dalyvių –
plan..- 10;
dalyv.–21;

2010 04 30
Dalyvių –
plan.- 10;
dalyv.–12;

2010 05 13
Dalyvių –
plan.- 10;
dalyv. –23;

2010 05 21
Dalyvių –
plan.- 10;
dalyv.–23;

2010 06 13
Dalyvių –
plan.- 10;
dalyv.–21;

13.

Laikraščio “Valančiukų aidas” ir
brošiūros leidyba

Išleisti 4 numeriai laikraštėlio „Valančiukų aidas” vaikams ir atskirai suaugusiems, tiražu po 8000
egzempliorių kiekvienas. Išleista brošiūra apie Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdį - 2500 egz.

14.

Konferencija

2010 06 15 organizuota konferencija „Naujos galimybės prevencijos programų plėtrai“ paprojekčio
„Blaivi karta” vykdymo rezultatams aptarti. Dalyvių – planuota 100; dalyvavo 100.

15.

Keitimasis gerąja patirtimi, tarptautinis
bendradarbiavimas.

Projekto vadybininkas K.Zeltinis 2010 04 12-17 pagal komandiruotės užduotį Airijos Respublikoje
įgijo metodinės medžiagos darbui su tėvais ir nagrinėjo visuomeninės organizacijos Community
Awareness of Drugs („Visuomenės informavimas apie narkotikus“) veiklos organizavimą. Sutarta dėl
bendradarbiavimo tarptautiniams prevencijos projektams rengti. Dėl ugnikalnio išsiveržimo Islandijoje
komandiruotė faktiškai užtruko iki 2010 04 23.

16.

Projekto viešinimas

Paskelbti straipsniai laikraštyje „Lietuvos aidas”, apie renginius skelbta per Lietuvos nacionalinį radiją,
taip pat per Plungės radiją „Spindulys”, pagaminti plakatai, kitos viešinimo priemonės.

17.

Projekto išorinis auditas

Atlikti 5 paprojekčio finansinės veiklos patikrinimai.

Iš viso planuota apmokyti 341 asmuo (įskaitant projekto finansininką K.Zeltinį). Apmokyta 447.
Paprojekčio biudžetą sudarė 172500 litų. Iš jų 17250 litų yra mūsų indėlis. Šias lėšas paprojekčiui suteikė Vyskupo
M.Valančiaus blaivystės sąjūdis.
Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas
paprojekčio „Blaivi karta“ vadovas

Jurgis Gediminas Jakubčionis

