Saulė Kvedarienė

PAKRUOJO VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO
PRIE PAKRUOJO RAJONO POLICIJOS
KOMISARIATO
VEIKLOS APRAŠYMAS
1. Kas paskatino įsteigti tokį vaikų užimtumo centrą?
VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo r. policijos komisariato įkurtas
2005 metais. Klubą paskatino įkurti tai, kad Pakruojo mieste ir rajone jaunimui veikia tik sporto,
šokių, dainų ir panašūs būreliai. Tokio, kuriame jaunimas galėtų susirinkti pabendrauti, kartais tik
šiaip pasibūti, nebuvo. Taip pat nebuvo ir tokio, kuris organizuotų jaunimo laisvalaikį nemokamai
arba bent minimaliomis lėšomis.
2. Kodėl klubas įkurtas būtent tokiu būdu? Kuo remiasi jūsų modelis?
Mūsų modelis rėmėsi VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui pavyzdžiu,
tačiau šiuo metu jis veikia visiškai ne taip kaip Vilniaus klubas, nes kas tinka Vilniui, nelabai
pritaikysi Pakruojyje.
3. Koks Jūsų pagrindinis organizacijos tikslas? Į ką orientuota Jūsų centro veikla?
Kokie centro veiklos tikslai? Centro veiklos sritis? Veiklos kryptys, tikslinės
grupės?
Mūsų klubas veikia kaip viešoji įstaiga. Klubo veikla orientuota į jaunimą nuo 12 iki
29 metų. Pagrindinė klubo veiklos sritis – turiningo laisvalaikio organizavimas, nes kitoms
veikloms vystyti neturime galimybių (svarbiausia priežastis – finansinė). Klubo tikslas – sumažinti
neigiamą socialinės aplinkos įtaką nepilnamečiams, suteikiant jiems galimybę turiningai praleisti
laisvalaikį. Ypatingą dėmesį skiriame socialinės atskirties jaunimui.
4. Ar bendradarbiaujate su kitomis organizacijomis? Jei taip, tai kokiomis?
Glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiomis institucijomis, t.y. ir vaiko teisių apsaugos
tarnyba, ir švietimo institucijomis, pataisos inspekcija, visuomenės sveikatos biuru. Taip pat ir su

nevyriausybinėmis organizacijomis – esame organizacijos „Pakruojo apskritasis stalas“ nariai,
glaudžiai bendradarbiaujame su Parapijos jaunimo centru.
5. Kokią vykdote prevenciją?
Nuolat yra skaitomos paskaitos apie žalingų įpročių neigiamą poveikį (pasitelkiant
policijos pareigūnus), į projektus visada yra įtraukiamos diskusijos apie psichoaktyviųjų medžiagų
žalą. Su vaikais, vartojusiais ar vartojančiais alkoholį, tabaką vedami profilaktiniai pokalbiai (kiek
leidžia policijos pareigūno kompetencija).

6. Kokie vaikai pas Jus lankosi? Kaip jie patenka pas Jus? Ar jie patys ateina savo
noru, ar juos kas nors nukreipia?
Vaikai pas mus ateina savo noru, šiai dienai mes turime 60 vaikų, kurie lankosi mūsų
klube. Daug yra jaunųjų policijos rėmėjų, taip pat yra ir tų, kurie buvo patekę į policijos akiratį.
7. Dėl kokių priežasčių dažniausiai pas Jus kreipiasi (ateina) vaikai (ar dėl kokių
priežasčių pas jus atsiduria vaikai)?
Paprastai vaikai tikrai nesikreipia dėl kažkokių turimų problemų. Mes savo veiklą
kiekvienais metai pristatome „Apskirtojo stalo“ organizuojamoje jaunimo organizacijų mugėje,
todėl vaikai, pamatę ir susipažinę su mūsų vykdoma veikla, ateina patys. Mes neignoruojame nei
vieno, neieškome talentų, norime, kad kiekvienas pasijaustų savas, kaip šeimos narys. Vaikai tai
supranta ir, manau, todėl ateina pas mus.
8. Kuo Jūsų centras skiriasi nuo kitų vaikų užimtumo klubų?
Mūsų klubas nuo kitų skiriasi tuo, kad esant reikalui, mes skubiai galime ieškoti
pagalbos valstybinių institucijų lygmeniu, turime tiesioginio skambučio galimybę susisiekti su
policijos komisariatu, o tai esant sudėtingesnei situacijai labai svarbu.
9. Kokie jūsų centro pasiekimai? Projektų pavyzdžiai.
Klubas vykdė daug projektų, nuolat dalyvauja konkursuose. Vienas sėkmingiausių
projektų – Vaikų socializacijos projektas „Draugaukime”, kurio pagrindinis tikslas buvo suteikti
„gatvės vaikams” galimybę vasaros stovykloje susirasti draugų, suprasti draugystės svarbą.
Projektas suteikė vaikams daug teigiamų emocijų ir leido vaikams pasijusti reikalingiems. Vaikams
suteikta galimybė turiningai praleisti laisvalaikį. Nuo 2009 m. liepos 26 d. finišavo trečius metus

organizuojama vaikų vasaros stovykla „Draugaukime“. „Draugaukime“ yra tęstinis vaikų
socializacijos programos remiamas ir vaikų užimtumą skatinantis projektas. Stovyklą organizavo
VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono policijos komisariato kartu su Šiaulių
apsk. VPK Pakruojo r. PK. Šiemet surinktas šešiasdešimt penkių vaikų ir jaunimo būrys.
Stovyklavo ne tik Pakruojo rajono vaikai, bet ir po du policijos rėmėjus iš Kelmės ir Joniškio.
Trisdešimt vaikų, dalyvavusių stovykloje, yra socialinės rizikos vaikai. Vaikai visą savaitę gyveno
palapinėse, bendravo tarpusavyje Pakruojo rajone, Gedžiūnų girininkijoje įrengtoje stovyklavietėje.
Stovyklautojai ėjo į naktinius žygius, susipažino su pirminiu kario ruošimo kursu (pasalos,
žvalgybos, žemėlapių skaitymas, maskuotės), žaidė krepšinį, buvo surengtas ir šaškių čempionatas,
valgė pačių gamintą maistą. Stovykloje pasižymėję vaikai buvo apdovanoti padėkos, kitais
prizais. Šiais metais stovyklautojams savo techniką, įgūdžius, darbo metodiką demonstravo: karo
prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Panevėžio karo prievolės
centro teritorinis Pakruojo skyrius, Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, Pakruojo
pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai, Šiaulių apskrities VPK kinologai ir Pakruojo
rajono policijos komisariato pareigūnai,. Vaikai turėjo galimybę ne tik linksmai leisti laiką, žaisti
žaidimus, bet ir susipažinti su specialiųjų tarnybų naudojama technika, darbo metodais (Stovyklai
panaudoto savos lėšos – 1 500 Lt, socializacijos projektas finansuotas iš švietimo programos fondo
– 2 000 Lt, 1 680 Lt skirta iš Jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo fondo).
Galima paminėti ir projektą „Aitvarai“. Dauguma projektų orientuoti į tam tikros
mokyklos konkrečią problemą, o su “blogiukais”, kurių yra visose mokyklose, nenori niekas dirbti.
Taigi šis projektas buvo skirtas darbui būtent su tokiais vaikais, bet ne vienoje mokykloje, o
įtraukiant kiek galima daugiau socialinės rizikos grupei priklausančių vaikų.. Projektas ypatingas
tuo, kad darbui su vaikais, patiriančiais smurtą ar linkusiais smurtauti, buvo sutelktos kelios
institucijos, t. y. Šiaulių apsk. VPK Pakruojo r. policijos komisariatas, Pakruojo r. savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pakruojo r. savivaldybės administracijos Švietimo
skyrius, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo centras. Vaikai suprato, kad gali remtis ne
tik savo šeima, bet ir kad gali kreiptis pagalbos iš šalies, ir ji bus suteikta.
10. Kokie jūsų pasiekimų rodikliai?
Daugiausia kreipiamas dėmesys, kad klube lankytųsi kuo daugiau vaikų, kad gera
įtaka būtų daroma didesniam jų skaičiui. Taip pat daugiausia skaičiuojamos įvairios veiklos,
užsiėmimai, renginiai su vaikais.

11. Įstaigos personalas:
Iš ko susideda?
Policijos pareigūnai, socialiniai darbuotojai, psichologai yra savanoriai, klubo
prezidentas, buhalterė – etatiniai darbuotojai, apmokami iš biudžeto; klubo koordinatorė (policijos
pareigūnė, kuriai priskirtas klubo kuravimas); kiti savanoriai.
12. Steigėjai ir dalininkai. Funkcijos, pagalba?
Mūsų klubo steigėjai yra Pakruojo rajono savivaldybė ir Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatas. Savivaldybė remia finansiškai, o
komisariatas žmogiškaisiais ištekliais, transportu.

13. Finansavimas
Finansavimą kiekvienais metais gauname iš savivaldybės (apie 15 000 Lt). Iš šių
pinigų mes sumokame algas prezidentui ir buhalterei. Likusi dalis lieka veikloms vykdyti.
Taip pat finansavimai gaunami iš projektų.
14. Kas blogai? Sunkumai?
Sunku, nes neturime personalo (etatinių darbuotojų – sociologų, psichologų), kurie
galėtų teikti daug kokybiškesnes, platesnio profilio paslaugas. Klubas galėtų veikti nuolat, o ne
periodiškai vėl gi dėl finansavimo trūkumo). Mūsų valstybėje, bent jau tokiuose atokiuose
rajonuose, nėra išvystyta savanoriška veikla.
Sunku ir tai, kad ne visada galime dalyvauti projektuose (daugumai yra kriterijus, kad
tai turi būti ne savivaldybės finansuojamos institucijos). Trūksta lėšų įsirengti patalpoms, kurias
mums suteikė savivaldybė. Vaikai renkasi „remonto stadijos“ patalpose.

15. Kas gerai?
Pakruojo rajono savivaldybė supranta ir palaiko klubo veiklą, suvokia, kad vaikams
reikalinga vieta, kur galėtų tiesiog susirinkti, išgerti arbatos, aptarti esamą jaunimo situaciją rajone,
kad vaikams kur nors reikia praleisti laisvalaikį, ypač vasaros metu.

16. Kaip turėtų veikti jaunimo klubas, kad veikla būtų efektyvi ir naudinga
vykdant nepilnamečių nusikalstamumo (taip pat pakartotinio) prevenciją,
mažinant narkotikų ir alkoholio vartojimą?
Toks jaunimo klubas turėtų veikti kaip visapusiška socialinė pagalba jaunimui. Kartais
jaunimui užtenka pakalbėti (tuo tikslu klube turėtų būti psichologas), kartais jam reikia specialisto
pagalbos (t.y. policijos pareigūno, socialinio darbuotojo, vaiko teisių apsaugos tarnybos
darbuotojo), kartais jam reikia draugo.
Taip pat į klubą galėtų būti įpareigoti apsilankyti tie vaikai, kurie pakliuvo vartoję
alkoholį, tabaką ar kitas svaigiąsias medžiagas, ir jie išklausytų tam tikrą ciklą paskaitų narkotinių
medžiagų daromą žalą, tuo pačiu įtraukiant juos į kitus klubo vykdomus projektus.

