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DARBOTVARKE:
1. Da botva kes svarstymas ir tvirtinimas.
2. Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo lesij likucio paskirstymas projektams
jtrauktiems \ rezervinj s ras .
3. Kiti klausimai.
Posedzio pirmininkas jvertin s dalyvaujanciq posedyje Tarybos nariij skaiciij konstatavo, kad
kvorumas y a. Jis patvirtino posedzio darbotvark?.
Fondo pirmininkas atkreipe nari demesj j tai, kad sis posedzio klausimas yra susij s su labai
individualiomis paraiskomis (s rasai su konkreciais subjektais), Fondo pirmininkas primine Ta ybos
nariams, kad jie visi yra pasiraS$ „Nesaliskumo ir „Konfidencialumo dekla acijas, patj yra pada ?
ir Fondo administ avimo g upes nariai, kurie taip pat dalyvauja posedyje.
Ta ybos pirmininkas, siekdamas, kad butij isvengta viesiyij ir privaciq interesq konflikto, pries
svarstant kiekvien paraisk kreipesi 1 Tarybos narius su klausimu „Ar yra norinciij pa eiksti
nusi§alininu| el galimo inte es konflikto?". Nusisalinimij pa eiksta nebuvo

SVARSTYTA: Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo lesq likucio paskirstymas
projektams jtrauktiems j rezervinj sqras .
Fondo administ atorius informavo Fondo tarybq, kad yra gautas Kauno jaunimo na kologijos
pagalbos centre rastas, kuriame jie informuoja, jog atsisako jq paraigkai skirt lesq. Sios lesos yra
pridedamos prie 2016-2017 m. fondo les likudio, kuris vadovaujantis Tvarkos apraso nuostatomis
bus paskirstytas projektams jtrauktiems j rezervinj s asq.
Pirmas pagal su inkt balq vidurkj rezerviniame sq ase yra p ojektas Nr.4 Vsf „Pazangos
projektai", projekto pavadinimas „Jaunimo Svietimas apie alkoholj vaisiui". Tarybai balsavus
vienbalsiai, si paraiska perkeliama is „Rezervinio projekt sqraso" j „Finansuotin projektq s rasq".

Paraisk i yra skirt 22.000,00 Eur;
Projekto Nr.6 Lietuvos mote q draugija, projekto pavadinimas „Renkuosi pats". Tarybai balsavus
vienbalsiai, si pa aiska pe keliama is „Rezervinio p ojektq s aso" j „Finansuotin projektq s ras ".

Pa aiskai yra skirta 49.885,00 Eu ;
Projekto Nr.45 Vilniaus Universitetas, projekto pavadinimas „Pagalba priklausomq asmenq
vaikams". Tarybai balsavus vienbalsiai, si paraiska perkeliama is „Reze vinio projektq sq aso" j
„Finansuotin projektq sqrasq". Pa aiskai y a skirta 34.084,00 Eur;
Projekto Nr.53 Vs „Blaivios pramogos", projekto pavadinimas „Moksleiviai sake VAROM!".
Tarybai balsavus vienbalsi i, §i paraiska perkeliama is „Rezervinio projektq sq aso" j „Finansuotinq
p ojektq sq asq". Pa aiskai yra skirta 15.128,00 Eur.

SVARSTYTA: Tarybos pirmininkas S. Na butas informavo ta ybq, kad LR Seimo na ys Mykolas
Majauskas k eipesi j Fondo ta ybq su prasymu pateikti 2017 m. Fondo lesomis fmansuojamq

p evenciniq p ojektq: bendruomeniq gebejimq stiprinimas savizudybiq preveneijos srityje, veiklq

sant aukas. Tarybai vienbalsiai pritarus, pirmininkas jpareigojo Fondo administrator iki spalio 26
d. patei ti prasom informacij .

SVARSTYTA: T ybos pirmininkas atkreipe posedzio dalyviij demesj j tai, kad analizuojant 201 2017 m. gautij paraiskq p ojektq veiklp aprasymus, organizacijos labai ski tingai apraso vykdomas
veiklas. Daznai tai una labai pavirsutiniskas destymas is kurio nejmanoma piln i suprasti ko ios
veiklos bus vykdomos. Todel jo manymu butq tikslinga pa engti vienodos formos veiklq vykdymo
okumentq (lentel?), kurj uzpildzius utq matomas aiskus ir detalus veiklq planas, kokiuose
miestuose butq vykdomos veiklos, kiek daiyvi ir pan. Tokj dokument butq galima talpinti Fondo
internetiniame puslapyje. Tokios formos lenteles butq taikomos visiems prevenciniams projektams.
Moksliniams tyrimams ir socialinems kampanijoms, atsizvelgiant j j vykdom veiklq specifik ,
but leista veiklas aprasyti laisva forma. Taryba vienbalsiai prita e Siam siulymui.
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