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PATVIRTINTA
Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
2017 m. gruodžio d. įsakymu Nr.

KONKURSO
„NETAPK PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKA“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Netapk prekybos žmonėmis auka“ nuostatai ( toliau- Nuostatai) nustato Kauno
miesto mokyklų moksleivių konkurso organizavimo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
Prekyba žmonėmis yra ne tik vienas iš pelningiausių organizuotų nusikalstamų grupių
veiklų, bet ir vienas iš pavojingiausių nusikaltimų, pažeidžiantis žmogaus prigimtines teises ir
laisves. Vaikai ir jauni žmonės yra parduodami seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ir
paslaugoms, organų donorystei, nusikaltimams daryti, elgetauti, tarnystei ir pan.
Pagal pasaulinį vergystės indeksą (Global slavery index), 2016 m. virš 45,8 mln. žmonių
pasaulyje buvo (yra) šiuolaikinės vergijos gniaužtuose. Pagal šį indeksą 2016 m. 11 800 lietuvių
pasaulyje taip pat yra vergijoje.
Nevyriausybinės organizacijos Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro
duomenimis, 2016 m. Lietuvoje dirbta su 273 nukentėjusiais asmenimis – iš jų 38 proc. buvo
nepilnamečiai, 2016 m. 127 šios organizacijos remiami nukentėjusieji ir liudytojai dalyvavo
ikiteisminiuose tyrimuose, 94 – teismo procesuose.
II. KONKURSO TIKSLAS
2. Supažindinti mokyklų bendruomenes su prekybos žmonėmis problema.
3. Atkreipti moksleivių dėmesį į prekybos žmonėmis problemą ir mokyti atpažinti grėsmes,
apsaugoti save ir bendraamžius.
4. Skatinti mokinių sąmoningumą, pilietiškumą, stiprinti žmogaus vertės ir orumo
pajautimą.
5. Formuoti teigiamą požiūrį į mokyklų bendruomenių ir policijos bendradarbiavimą.
III. KONKURSO ORGANIZATORIAI, DALYVIAI IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO
TVARKA
6. Konkursą organizuoja Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau –
Kauno apskr. VPK), Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyrius (Kauno Algio Žikevičiaus
saugaus vaiko mokykla (toliau – Saugaus vaiko mokykla), Kauno arkivyskupijos katechetikos
centras, VšĮ Kauno Žalgirio klubas.
7. Konkursas vykdomas trimis etapais:
7.1. I etapas – Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose iki 2017-12-01. Jį organizuoja
bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos
Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus pareigūnai (toliau – bendruomenės pareigūnai).
Dalyvauja visi 8–11 klasių moksleiviai. Dalyviai I etapui registruojami elektroniniu paštu
agne.greblikaite@policija.lt, po registracijos bus susisiekta su mokyklomis, kurios pareiškė norą
dalyvauti Konkurse, bei susitarta dėl susitikimų (susitikimai su moksleiviais ir paskaitos
mokyklose ( 2018 m. sausio 9 d. 14 val. Prisikėlimo bazilikos konferencijų salė, Žemaičių g. 31A
seminaras, juos organizuoja bendruomenės pareigūnai ir Kauno Įgulos kapelionatas ).
7.2. II etapas – vaizdo filmų ir rašinio kūrimas bei pateikimas iki 2018-03-01.
7.3. III etapas – finalas 2018-04-17.
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8. Konkurso nuostatai ir kita informacija skelbiama interneto svetainėse bei socialiniuose
tinkluose.
IV. VAIZDO FILMO IR RAŠINIO PATEIKIMAS
9. Mokykla pateikia tik vieną filmą (kūrybinę komandą sudaro 4 moksleiviai ir mokytojas):
9.1. vaizdo filmo trukmė 4–5 min. (250 sek.);
9.2. formatas – MP4.
10. Rašinio konkursą tema „Netapk prekybos žmonėmis auka“ organizuoja kiekviena
mokykla atskirai ir konkursui pateikia 3 geriausius rašinius (esė, laiškus):
10.1. apimtis – 350–500 žodžių;
10.2. pasirenkamas ne mažesnis negu 12 pt Time New Roman šriftas.
11. Siunčiant filmus ir rašinius, turi būti nurodyta: mokyklos pavadinimas, komandos narių
ir/ arba rašinio autoriaus vardas / -ai, pavardė / -ės, klasė, mokytojo vardas, pavardė ir kontaktinis
numeris.
V. VAIZDO FILMO IR RAŠINIO VERTINIMAS
12. Vaizdo filmus ir rašinius vertina Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija).
13. Komisijos sudėtis tvirtinama Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu.
14. Kiekvienas Komisijos narys įvertina filmus bei rašinius ir skiria jiems vertinimo balą (10
balų sistemoje).
15. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojais tampa moksleiviai, kurių
pateikti vaizdo filmai ir rašiniai įvertinti aukščiausiais balais.
16. Pagrindiniai vertinimo kriterijai :
16.1. atitiktis Konkurso temai;
16.2. temos pateikimo originalumas;
16.3. perteikiamos idėjos aiškumas;
16.4. kūrybiškumas ir nuoseklumas, raštingumas (rašiniui);
16.5. techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas.
17.
Atsiųsti
vaizdo
filmai
bus
įkelti:
socialiniame
tinklalapyje
https://facebook.com/Kaunoapskritiesbendruomenespareigunai, kuriame už juos bus galima
balsuoti.
18. Daugiausiai balų surinkęs vaizdo filmas ir rašinys pelnys papildomus 3 balus.
VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
19. Vaizdo filmų ir rašinių autoriai, komandų mokytojai bus pakviesti į baigiamąjį konkurso
renginį. Nugalėtojai bus apdovanoti socialinių partnerių ir Kauno apskr. VPK įsteigtomis
vertingomis dovanomis bei diplomais.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti
viešai ar kitaip juos panaudoti savo nuožiūra, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis
sąlygomis laikomas vaizdo filmo ir rašinio atsiuntimas konkursui.
______________________________

