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Projekto tikslai
Beccaria projektu siekiama nustatyti pagrindinius žingsnius, kaip sėkmingai
organizuoti nusikaltimų prevencijos veiklą.
Siekiant veiksmingai įgyvendinti iniciatyvas nusikaltimų prevencijos srityje, reikia
parengti tikslų planą ir projektą įgyvendinti struktūrizuotai.

Projekto valdymo priemonės gali padėti atsakyti į šiuos klausimus:
• Kaip aš organizuosiu nusikaltimų prevencijos projektą?
• Kaip aš galiu inicijuoti naujo projekto sėkmingą įgyvendinimą ar pakoreguoti
problemines esamo projekto sritis?

Rekomendacijų nauda
Šios rekomendacijos apima septynis pagrindinius žingsnius, kurie padės nukreipti
pastangas reikiama linkme ne tik sėkmingai įgyvendinant projektą, bet ir jį vertinant.
Tai greitai įgyvendinami ir efektyvūs patarimai, kaip dirbti.

Septyni žingsniai:
•
•
•
•
•
•
•

Problemų nustatymas ir apibūdinimas
Priežasčių identifikavimas
Tikslų nusakymas
Galimų sprendimo būdų atskleidimas
Projekto plano kūrimas ir įgyvendinimas
Poveikio vertinimas
Dokumentacija ir apibendrinimas

1 ŽINGSNIS (1) Problemų nustatymas ir apibūdinimas
Svarbiausi klausimai:
• Koks yra veiklos objektas?
• Kodėl svarbu kažką daryti?
• Kokios yra problemos sudedamosios dalys?
• Kokių atgarsių susilaukia problema?
1 ŽINGSNIS (2) Problemų nustatymas ir apibūdinimas
Svarbiausi darbo etapai:
• Suskirstykite galimus darbus ir prireikus juos sugrupuokite pagal prioritetus
• Išrinkite projekto temą
• Surinkite ir išnagrinėkite duomenis, susijusius su projekto problema
• Tiksliai aprašykite dabartinę situaciją
1 ŽINGSNIS (3) Problemų nustatymas ir apibūdinimas
Darbo metodai:
• Idėjų sąrašas
• Apskritojo stalo diskusijos
• Statistinės informacijos, spaudos pranešimų ir kt. nagrinėjimas
• Apklausos (stebėjimai)

2 ŽINGSNIS (1) Priežasčių identifikavimas
Svarbiausi klausimai:
• Kokios galimos problemos priežastys?
• Kokie paaiškinimai geriausiai apibūdina problemos priežastis šioje situacijoje?
2 ŽINGSNIS (2) Priežasčių identifikavimas
Svarbiausi darbo etapai:
• Suformuluokite galimas problemos priežastis, remdamiesi literatūra, išnagrinėta
medžiaga internete, savo patirtimi
• Pasirinkite aktualiausią jūsų tiriamos problemos priežastį

2 ŽINGSNIS (3) Priežasčių identifikavimas
Darbo metodai:
• Literatūros, kriminologinių tyrimų, internetinių ir kt. šaltinių analizė

3 ŽINGSNIS (1) Tikslų nusakymas
Svarbiausi klausimai:
• Kokie pagrindiniai projekto tikslai turi būti pasiekti?
• Kokie yra projekto tarpiniai tikslai siekiant pagrindinio tikslo?
• Kada tikslai turi būti pasiekti?
• Kaip aš žinosiu, ar tarpiniai tikslai pasiekti?
• Kokia projekto tikslinė grupė?

3 ŽINGSNIS (2) Tikslų nusakymas
Svarbiausi darbo etapai:
• Apibūdinkite pagrindinius tikslus
• Nustatykite tarpinius tikslus ir konkrečius laiko terminus jiems pasiekti
• Sugrupuokite tikslus pagal svarbą
• Apibrėžkite tikslinę grupę

3 ŽINGSNIS (3) Tikslų nusakymas
Darbo metodai:
• Idėjų generavimas, jų sąrašo sudarymas
• Pastabų (pvz., trumpų, konkrečių, lengvai suprantamų, apie dalyko esmę)
užrašymas
• Apskritojo stalo diskusijos

4 ŽINGSNIS (1) Galimų sprendimo būdų atskleidimas
Svarbiausi klausimai:
• Kaip aš siekiu iškeltų tikslų?
• Kokie yra galimi sprendimai siekiant konkrečių tikslų?
• Koks sprendimas ir kuriam tikslui (pagrindiniam ir tarpiniam) pasiekti yra
tinkamiausias?

4 ŽINGSNIS (2) Galimų sprendimo būdų atskleidimas
Svarbiausi darbo etapai:
• Surinkite ir įvertinkite visas idėjas, susijusias su iškeltų tikslų (pagrindinių ir
tarpinių) pasiekimu
• Išsirinkite geriausias idėjas arba suraskite sprendimą pasinaudodami keliomis
skirtingomis idėjomis
• Suraskite kiekvieno tarpinio uždavinio sprendimą

4 ŽINGSNIS (3) Galimų sprendimo būdų atskleidimas
Darbo metodai:
• Idėjų generavimas, jų sąrašo sudarymas
• Pastabų, užrašų forma (pvz., trumpos, konkrečios, lengvai suprantamos, apie
dalyko esmę)
• Apskritojo stalo diskusijos

5 ŽINGSNIS (1) Projekto plano kūrimas ir įgyvendinimas
Svarbiausi klausimai:
• Kaip konkrečiai gali būti įgyvendintas pasirinktas sprendimo būdas?
• Kas yra atsakingas už kiekvieną (pagrindinį ir tarpinį) tikslą?
• Kas dar (kokia žmonių grupė), dirbantis šioje srityje, gali būti įtrauktas (-i) į
projekto įgyvendinimą?

5 ŽINGSNIS (2) Projekto plano kūrimas ir įgyvendinimas
Svarbiausi darbo etapai:
• Apsispręskite dėl veiksmų plano ir atsakomybės paskirstymo
• Apskaičiuokite išteklius
• Įgyvendinkite planą žingsnis po žingsnio
• Peržiūrėkite projekto darbo eigą tam tikrais periodais ir prireikus darykite
pakeitimus

5 ŽINGSNIS (3) Projekto plano kūrimas ir įgyvendinimas
Darbo metodai:
• Veiksmo plano parengimas ir reguliarus atnaujinimas
• Suinteresuotų partnerių įtraukimas

6 ŽINGSNIS (1) Poveikio vertinimas
Svarbiausi klausimai:
• Kokie tarpiniai ir pagrindiniai tikslai buvo pasiekti?
• Kas turi būti patobulinta?
• Ką pavyko įgyvendinti geriau, ką ne taip gerai?
• Ką pavyko sėkmingai įgyvendinti, o kas buvo neefektyvu?

6 ŽINGSNIS (2) Poveikio vertinimas
Svarbiausi darbo etapai:
• Pasiektų tikslų ir paveiktų tikslinių grupių analizė, remiantis nustatytais
kriterijais
• Pirminės ir dabartinės situacijos palyginimas
• Galimi patobulinimai (pokyčiai)

6 ŽINGSNIS (3) Poveikio vertinimas
Darbo metodai:
• Projekto vykdymo metu padarytų išvadų pasižymėjimas
• Stiprybių ir silpnybių palyginimas
• Apskritojo stalo diskusijos
• Apžvalgos, apklausos

7 ŽINGSNIS (1) Dokumentacija ir apibendrinimas
Svarbiausi klausimai:
• Kokia buvo projekto eiga?
• Kokią patirtį įgijote projekto metu kiekviename plano įgyvendinimo etape?
• Ką kitą kartą darytumėte kitaip?
• Kokią įtaką šis projektas turės tolesniems vykdomiems projektams?

7 ŽINGSNIS (2) Dokumentacija ir apibendrinimas
Svarbiausi darbo etapai:
• Pasibaigus projektui jį peržvelkite ir įvardinkite, kas buvo padaryta
• Pasižymėkite, kokia buvo projekto eiga ir gauta patirtis
• Numatykite tolesnio darbo plėtojimo perspektyvas

7 ŽINGSNIS (3) Dokumentacija ir apibendrinimas
Darbo metodai:
• Apžvalga, apibendrinimas
• Projekto ataskaitos parengimas
• Išvadų formulavimas
Projektą parengė ir įgyvendina
Žemutinės Saksonijos žemės Nusikaltimų prevencijos taryba
Išsamesnė informacija apie šį projektą pateikta www.beccaria.de
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