2019 m. policijos siūlomos veiklos BENDRUOMENĖMS
SMURTO PREVENCIJA
Eil.
Nr.

Tema

Planas

Trukmė
val.

Aprašymas

1.

Smurto artimoje
aplinkoje paskaita
„Netoleruosiu smurto
savo aplinkoje“.

1. Teorinė paskaita.
2. Diskusija - praktinės
situacijos kasdieniniame
gyvenime.
3. Darbas grupėse –
pagalbos modelis mano
teritorijoje.
4. Vaizdinė priemonėvaizdo įrašas.

1-2

Paskaitoje sužinosite kokios
yra smurto rūšys, kaip jas
atskirti, pagalbos galimybių
prieinamumas, ką ir kaip
turėtume kalbėti padrąsinant
smurto
auką
kreiptis
pagalbos. Sužinosite smurto
rato veikimo principą ir jo
sustabdymo
galimybes.
Gebėsite
apibūdinti
smurtautojo
psichologinį
portretą. Ar žinotumėte kaip
tiksliai padėti draugui, jei jis
paprašytų pagalbos jei tapo
smurto artimoje aplinkoje
auka?

2.

Prekyba žmonėmis.

1. Teorinė paskaita.
2. Diskusija - praktinės
situacijos kasdieniniame
gyvenime.
3. Darbas grupėse –
situacijų atpažinimas.
4. Vaizdinė priemonėvaizdo įrašas.

1-1.5

Paskaitoje sužinosite
prekybos žmonėmis rūšis,
pagalbos galimybių
prieinamumas, ką ir kaip
turėtume kalbėti padrąsinant
prekybos žmonėmis auką
kreiptis pagalbos. Ar
žinojote, kad prekyba
žmonėmis laikomas ir tam
tikros rūšies elgetavimas,
priverstinis darbas?

TURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA
Eil.
Nr.
3.

Tema

Planas

Turtinių nusikaltimų
1. Teorinė paskaita.
prevencija „Mūsų turtas – 2. Diskusija – įvykdytų
mūsų atsakomybė“.
vagysčių praktinių
situacijų aptarimas.
3.Vaizdinė priemonėturto apsaugos priemonių
demonstravimas.

Trukmė
val.

Aprašymas

1 -2

Paskaitoje sužinosite kokios
yra
turto
apsaugos
priemonės, kur jas įsigyti.
Sužinosite
apie
atliktą
įvykdytų vagysčių situacijų
analizę, vagies psichologinį
portretą, vagies informacijos
apie planuojamą vagystę
rinkimo kanalus. Žinosite,
kaip elgtis susidūrus akis į
akį su vagišiumi, ir ko
geriau
vengti
tokioje
situacijoje.

Ar žinote tiksliai kaip elgtis,
jei grįžę į namus pastebite
įtartinus ženklus ir kyla
įtarimas jog namuose gali
„darbuotis“ vagišius?
4.

Diskusija:“O kokia Tavo
girdėta istorija?“ arba
„Kaip ne tapti sukčių
auka“.

1. Teorinė paskaita.
2. Diskusija – įvykdytų
sukčiavimų atvejų
praktinis aptarimas.
3. Darbas grupėse –
pasidalink sukčio istorija
ir Tu!

1

Paskaitoje sužinosite
statistinius duomenis apie
sukčiavimo aukas, išviliotas
sumas, mastus Lietuvoje,
dažniausiai pasitaikančius
sukčiavimo atvejus.
Aptarsime sukčiavimo rūšis.
Pasidalinsime įžvalgomis,
apie informacijos teikimo
grėsmes saugumui. Ar
žinojote, kad internetinėje
erdvėje patalpinta Jūsų
nuotrauka, ar komentaras
gali būti užuomina atspėjant
Jūsų elektroninio
prisijungimo slaptažodžius?

ASMENS SAUGUMO PREVENCIJA
5.

„Ar jautiesi saugus?“
1. Kriminogeninės
1-2
Kriminogeninės situacijos situacijos pristatymas
aptarimas .
pagal klasifikacijas,
teritorijas
(bendruomenės, rajono,
apskrities, Lietuvos
mastu).
2. Darbas grupėse - savo
gyvenamos teritorijos,
kriminogeniniu atžvilgiu
pavojingiausių teritorijų
nustatymas.

Paskaitoje sužinosite ne tik
Lietuvos bet ir savo
gyvenamosios teritorijos
kriminogeninę situaciją.
Kartu įvardinsime jūsų
teritorijos pavojingiausias
vietas. Ką žinai Tu,
nebūtinai žino ir policija.
Juk įdomu kokie įvykiai
vykta Tavo aplinkoje?

SAUGIŲ KAIMYNYSČIŲ GRUPIŲ INICIATYVOS
6.

Saugios aplinkos kūrimo
modeliai ir jų pritaikymo
galimybės.

1. Teorinė dalis - CPTED 1 – 2
nusikalstamumo
prevencija per aplinkos
dizainą.
2. Diskusija – saugios
aplinkos kūrimo
ypatumai Saugios
kaimynystės grupėse.

Išklausykite modernius
CPTED
Nusikalstamumo prevencija
per aplinkos dizainą.

POLICIJOS VEIKLOS REPREZENTACIJA
7.

Jaunųjų policijos rėmėjų, 1. Teorinė paskaita –
1-2
policijos rėmėjų vaidmuo jaunųjų policijos rėmėjų,
kuriant saugią
policijos rėmėjų vaidmuo

Susipažinsite su jaunųjų
policijos rėmėjų, policijos
veikla. Žinosite kaip galite

8.

gyvenamąją aplinką.

policijos veikloje.
2. Praktinių veiklų
pristatymai – jaunųjų
policijos rėmėjų,
policijos rėmėjų veiklų
gerieji praktikos
pavyzdžiai kuriant saugią
aplinką bendruomenėse.

Aplankyk Panevėžio
Saugaus eismo klasę.

Veikla bendruomenių
vaikams.

Parengė VS vyresnioji tyrėja

tapti jaunaisiais policijos
rėmėjais, policijos rėmėjais
ir savarankiškai organizuoti
veiklas. Ar nesmalsu ką
veikia policijos rėmėjai?

1-3

Galimybė nuvykti į
Panevėžyje esančią Saugaus
eismo klasę.
Rekomenduojama iki 10
metų amžiaus.
Kelių eismo taisyklių
aptarimas ir vaizdinių
medžiagų pristatymai.

G. Meškienė

