LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
2017 m. kovo 20 d. Nr. NP-5

Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. kovo 13 d.
Posedzio pirmininke Henrika Varniene
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyviij s rasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas ir tvirtinimas.
2. 2017 m. Fondo prioritetq aptarimas ir tvirtinimas.

SVARSTYTA: Posedzio pirmininke jvertinusi dalyvaujanciij posedyje Ta ybos nariii skaici
konstatavo, kad kvorumas yra. Posedzio pirmininke patvirtino posedzio darbotvark .

Posedzio pirmininke H. Varniene primine, kad kovo 7 d. posedyje Tarybos nriij buvo
paprasyta siam posedziui p teikti siulomos riemones (H. Varnienes ir Z. Zukauskaites Kaspa ienes
siulymas) prevenciniams projektams formuluot?.
Z. Zukauskaite Kaspariene asiule riemones formuluot?: „Vaikij socialinii| ir emociniij
kompetencijij ugdymas , nenurodant krypCiij (pvz. alkoholio, tabako ar pan.).
J. Janusevidienes nuomone, nenurodant konkrecii} §iai priemonei taikytimj p ogram , gali

atsitikti taip, kad sios priemones veiklij finansavimas gali buti dubliuojamas is kitij p ogramij.
Tarybos nariai prita e siai nuomonei.

M. Strickos manymu buti} tikslinga vaikrj socialiniij ir emociniij kompetencij ugdymas
prioritet teikiant regionams, kurie y a labiausiai paveikti alkoholio vartojimo. Prevencinii} projektij
veiklos galetij buti nukreipiamos j tuos regionus. Pvz. tai galetij buti 10 savivaldybiij, kudos pasizymi
prasciausiu bendruoju visuomenes sveikatos rodikliu.
A. Sceponaviciaus siuloma priemones formuluote „Vaikij socialiniij ir emocinixj

kompetencijij ugdymas de§imtyje savivaldybii} pasizymincii| auksdia siu mirtingumu susijusiu su
alkoholio vartojimu:
1. SalCinmkq r.
2. Iraki} r.

3. SvenCkmhjr.
4. Jonavos r.

5. Ukmerges r.

6. Visaginas
7. Kelmes r.

8. Vilniaus r.
9. Anyk§£i4 r.
10. Pasvalio r.

* Standartizuoto mirtingumo del alkoholio s lygotij priezascii} (F10, G31.2, G62.1, 142.6, K70,
K86.0, X45, X65, Y15) 100 000 gyventojij 2013-2015 m. rodikliij vidurkis. trauktos daugiau nei 20
000 gyventojijturincios savivaldybes.
BALSAVIMAS: del p iemones „Vaikij socialiniij ir emocinii kompetencijii ugdymas
desimtyje savivaldybii} pasizyminciit auksciausiu mirtingumu susijusiu su alkoholio va tojimu:

1. SalCininkq r.
2. Trakij r,
3. Sveniioniq r.
4. Jonavos r.

5. Ukmerges r.
6. Visaginas
7. Kelmes r.

8. Vilniaus r.
9. AnykSCnj r.
10. Pasvalio r.

* Standartizuoto mirtingumo del alkoholio s lygotij priezasciq (F10, G31.2, G62.1, 142.6, K70,
K86.0, X45, X65, Y15) 100 000 gyventojij 2013-2015 m. rodiklip vidurkis. Jtrauktos daugiau nei 20
000 gyventoji} turincios savivaldybes.
„Uz - 9 balsai.

NUTARTA: siulomai priemonei pritarta.

SVARSTYTA: Galimi pareiskejaiNVO.
BALSAVIMAS: „U2 - 8, „Susilaike - 1.

NUTARTA: Galimi pareiskejai NVO.
SVARSTYTA: socialities kampanijos priemone „Uzsienio salii organizacijij sukurtij socialit es
reklamos klipij apie alkoholio prevencijq, alkoholio vartojim nestumo metu, priklauso ybitj,
rizikingos elgsenos, smurto prevencij adaptavimas, pritaikymas ir transliavimas nacionalineje/ese

televizijose. Dalis pateiktij klipp turi buti ir adaptuoti bei transliuojami, o dalis tik adaptuoti, kad SAM
juos galetq viesinti kitais kanalais, pvz. socialiniuose tinkluose (Pareiskejai-juridiniai asmenys)
Klipij pavyzdziai:
https://www.youtube.comAvatch?v=p916yeFa2Xk&t=4s
https ://www.youtube.com/watch?v=5JrtpCM4yMM
https://www.youtube.com/watch?v=XwdUXS94yNk
https://www.youtube.com/watch?v=KLS06gvuCS4
https://www.youtube.com/watch?v=SPBQII5c9fw
Tarybos nare G. Maksimaityte paaiskino Tarybai, kad 6ia pateikiami pavyzdziai i§ kuriij
Taryba tureti atrinkti jos manymu labiausiai tinkamus adaptacijai.
Posedzio pirmininke perskaite Tarybos pirmininkes, kuri nedalyvauja posedyje, taciau savo
nuomon siuo klausimu yra pateikusi ra§tu p ies posed}, nuomon$: I. Juozapaviciene. „Kaip ir buvom

apsita ankstesniij Tarybos posedziij metu, is tiesiij labai svarbu neleisti pinigi} video kurimui, kai
jau yra sukurta tikrai paveikii video. Todel idejai labai pritariu. Taciau klausimai islieka tie patys,
kuri os keliau anksciau:

1. Teisiniai video klipp naudojimo klausimai; Ar jpareigosime pacius
PareiSkejus jgyti teises, numatydami tokj reikalavimq Tvarkos a rase ar Ministerija jgis teises.
2. Koks pavyzdzh} statusas? Ar butent juos turi adaptuoti ir transliuoti ar tik adaptuoti
pareiskejai. Pateikti pavyzdziai labai skirtingi ir neatliepia visp auksciau nurodytp sriciip
3. Esu tie kart issakiusi savo nuomon$, kad labai svarbu, koki zini norime sipsti klipais.

4. Tai pat manau, kad tq sriciq, kuriose jau yra pakankamai socialines reklamos dubliuoti
nereiket . Tai yra mano numone.

5. Formuojant priemon taip pat svarbu aiskiai suformuluoti, kiek ir kokh} (kokiose srityse)
video mes norime, kad jie butq adaptuoti ir transliuojami. Ir k , kiek ir kokiomis sqlygomis
norime tik adaptuoti.

6. Reikia galvoti jau ir j priekj, kaip bus teikiamos parai§kos siam prioritetui ir kaip deres
musij vertinimo kriterijai.

7. Zinoma, jei patikslinus bus priimtas sprendimas del prioriteto - ieskosime sprendimip
Paciq idej , palaikau .
Tarybos nariai posedzio metu perziurejo siulomus vaizdo klipus ir atrinko is ji} du, kurie
butij adaptuoti ir transliuojami. Taip pat patikslino priemones formuluot?:
„Pateikti} alkoholio vartojimo prevencijos socialines reklamos klip adaptavimas, pritaikymas ir
transliavimas nacionalineje/ese televizijose. Dalis pateikt klipij turi buti ir adaptuoti bei
transliuojami, o dabs tik adaptuoti, kad SAM juos galetij viesinti kitais kanalais, pvz. socialiniuose
tinkluose. Patvirtinti klipij pavyzdziai:
https://wwvv.voutube.com/watch?v=KLS06gvuCS4
https://www.voutube.com/watch?v=XwdUXS94vNk .

Tarybos narys S. Narbutas akcentavo, kad vis dar lieka neatsakyta j teisinius video klipij
naudojimo klausimus.

G. Maksimaityte primine, kad jau anksciau Taryboje buvo kalbeta, kad teises j adaptuotus
video klipus tureti} jgyti ministerija. Pareiskejas nezino ar jis gaus finansavim ar ne, todel reikalauti,
kad jis jgytij teises buti] neteisinga pareiskejo atzvilgiu.
S. Narbuto nuomone transliuotojai turetij buti ne tik televizija bet ir internetiniai portalai
ir socialiniai tinklai.
Tarybos nariij manymu pareiskejais galeti} buti juridiniai asmenys, issky us valstybes ir
savivaldybixj institucijas ir jstaigas.
Taryba i§ esmes prita ia siai priemonei, tik paprase G. Maksimaitytes patikslinti
p iemones formuluot$.

BALSUOTA: „Uz p iemones idej „Pateikti} alkoholio vartojimo prevencijos socialines
reklamos klipij adaptavimas . Patikslinti formuluot$.
„Uz - 11 balsij (9 nariai dalyvaujantys posedyje ir 2 rastu)
„Uz atrinktus vaizdo klipus - 9 balsai.

Patvirtinti klipij pavyzdziai:
https://www.voutube,com/watch?v=KLS06gvuCS4
https://www.youtube.com/watch7v~XwdUXS94YNk .

BALSUOTA: Del galimij pa eiskejip „Galimi pareiSkejai: juridiniai asmenys, issky us
valstybes ir savivaldybiij institucijas ir jstaigasL
,,0

- 9 balsai.

NUTARTA: Siulomai priemonei patikslinus jos formuluot? bei atrin tiems vaizdo
klipams pritarta. Galimiems pareiskejams , uridiniai asmenys, i skyrus valstybes ir savivaldybiij
institucijas ir jstaigas4 pritarta.
SVARSTYTA: socialines kampanijos riemone „Alkoholio vartojimo, savizudybii},
smurto pries vaikus, smurto artimoje aplinkoje p evencijai skirtos paveikios socialines informacines
kampanijos sukurimas ir jgyvendinimas.
Reikalavimai kampanijai:
Konkursas skelbiamas atsiliepiant j nacionalines kampanijos „Uz saugi Lietuv kvietim
kompleksiskai ir nuosekliai skatinti visuomen spr sti priklausomybiij, savizudybii} ir smurto
artimoje aplinkoje. Kvieciama teikti pasiulymus nuosekliai komunikacinei kampanijai, kurios tikslas
- keisti visuomenes (piliech}) nuostatas, susijusias su alkoholio vartojimu, savizudybemis, smurtu
pries vaikus, smurtu artimoje aplinkoje. Prevencines kampanijos turi formuoti neigiamq visuomenes

poziurj l siuos reiskinius, supratim , kad §iij reiskiniq i§gujimas is salies visuomenes yra kiekvieno
atsakomybe ir pareiga.

Kampanijos sukurti produktai turi visoms tikslinems grupems siijsti aiski zini , kad kiekvienas is
musi} turime jaustis atsakingi uz savo artimiyi} ir kitij aplinkos zmonii ateitj ir sveikat , kiekvienas
is musi} turi sugebeti suprasti kas vyksta i imtis aktyvii} prevenciniij veiksmq. Zinutes neturi buti
destomos tiesiogiai, jos turi buti perduodamos naudojant jvairias menines israiskos priemones.
1. Kam anij os akcentai:
2.1. Turi buti isryskinama pagrindine problema: kai problemas bandoma neigti arba
nesureiksminti, jos tampa norma.
2.2. Turi buti aiski priespriesa tarp to, kas visuomeneje vis dar neteisingai suvokiama kaip
„normalu , ir kas jau pripazjstama problema visose nurodytose probleminese srityse.
2.3. Turi buti formuojamas supratimas, kad butina veikti ir nurodoma k daryti:
reaguoti,

ieSkoti informacijos, kai nori padeti
kreiptis pagalbos
sulaukti pagalbos ir pan.
2. Kampanija privalo apimti visas auk§5iau nurodytas prevencijos sritis.
3. Privalomi kampanijos sukurtij produktij vie§inimo kanalai: nacionaline televizija,
nacionalinis radijas, naujienij portalai, socialiniai tinklai, isorines reklamos stendai .
Tarybos nare G. Maksimaityte trumpai pristate siulom priemon : „Tai buti} kvietimas
veiksmui. Esminiai akcentai - problema negali buti neigiama, kadangi daug kas problemos
neatpazjsta, tai ir buti} priemones esme atpazinti, reaguoti, zinoti kur rasti informacijq, teikti pagalb§.

BALSAVIMAS: „Uz - 11 balsi} (9 nariai dalyvaujantys posedyje ir 2 ra§tu)
NUTARTA: socialines kampanijos priemone „Alkoholio vartojimo, savizudybiij, smurto
pries vaikus, smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtos paveikios socialines informacines
kampanijos sukurimas ir jgyvendinimas.
Reikalavimai kampanij ai:
Konkursas skelbiamas atsiliepiant j nacionalines kampanijos „Uz saugi Lietuv kvietim
kompleksiskai ir nuosekliai skatinti visuomen spr sti priklausomybii}, savizudybii ir smurto
artimoje aplinkoje. Kvieciama teikti pasiulymus nuosekliai komunikacinei kampanijai, kudos tikslas
- keisti visuomenes (piliecii}) nuostatas, susijusias su alkoholio vartojimu, savizudybemis, smurtu
pries vaikus, smurtu artimoje aplinkoje. Prevencines kampanijos turi formuoti neigiams visuomenes

poziurj j siuos reiskinius, supratim , kad sii} reiskinii} isgujimas is salies visuomenes yra kiekvieno
atsakomybe ir pareiga.

Kampanijos sukurti p oduktai tu i visoms tikslinems grupems siijsti aiski zini , kad kiekvienas is
musi} turime jaustis atsakingi uz savo artimiyi} ir kitij aplinkos zmonii} ateitj ir sveikat , kiekvienas
V

is musi} turi sugebeti sup asti kas vyksta ir imtis aktyvii} prevencinii} veiksmi}. Zinutes neturi buti
destomos tiesiogiai, jos turi buti perduodamos naudojant jvairias menines israiskos priemones.

1. Kampanijos akcentai:
2.1. Turi buti i§ry§kinama pagrindine problema: kai problemas bandoma neigti arba
nesureiksminti, jos tampa norma.
2.2. Turi buti aiski priespriesa tarp to, kas visuomeneje vis dar neteisingai suvokiama kaip
„normalu , ir kas jau pripazjstama problema visose nurodytose probleminese s ityse.
2.3. Turi buti formuojamas supratimas, kad butina veikti ir nurodoma k daryti:

reaguoti,

ieskoti informacijos, kai non padeti
kreiptis pagalbos
sulaukti pagalbos ir pan.

2. Kampanija privalo apimti visas auksciau nurodytas prevencijos sritis.
3. Privalomi kampanijos sukurtij produkti} vie§inimo kanalai: nacionaline televizija,
nacionalinis radijas, naujienij portalai, socialiniai tinklai, isorines reklamos stendai pritarta.
SVARSTYTA: Galimi pareiskejai: ,sGalimi pareiskejai: juridiniai asmenys, isskyrus
valstybes ir savivaldybii institucijas ir jstaigas4.
BALSAVIMAS: „Uz - 8, „Susilaiko(< - 1.

NUTARTA: Galimi pareiskejai: „Juridiniai asmenys, isskyrus valstybes ir savivaldybiij
institucijas ir jstaigas4 pritarta.

SVARSTYTA: Prioriteto „Bendruomenhj gebejimij stiprinimas savizudybiij prevencijos
s ityje priemones: „Mokymai atpazinti savizudybes rizik ir tinkamai reaguoti (ankstesnis rastas del
prioritetiniij savivaldybiij - pvz., ASIST, SAFETALK ir kt. programij panaudojimas) , „{rodymais
grjsto psichosocialinio vertinimo ir atvejo vadybos diegimas greitosios medicines pagalbos centruose
pvz., CAMS metodikos ir kt.) , „Proaktyvios pagalbos uztiki nimas remiantis jrodymais grjsta
praktika piimineje grandyje po meginimo nusizudyti, save zaloti (pvz., ASSIP ir kt. metodikij
diegimas) . Parei§kejai-Mokslo ir studijij institueijos, biudzetines jstaigos, Vs{.
M. Stridkos manymu savizudybiij prevencijos srityje reiketij trijij paprasti} dalykij: 1.
Tinkamai atpazinti savizudisk rizik . 2. Kaip galima greiciau uztikrinti skubi pagalb . 3. Po to, kai
jau suteikta pirmine skubioji pagalba, kad toliau zmogumi rupintijsi sistema, roaktyviai teikdama
t stin (psichologin arba emocin arba psichiatrin , ziurint kokios zmogui reikia) agalb . Labiausia
noretume, kad veiklos buti} orientuojamos \ maz sias savivaldybes, kurios pasizymi didziausia
savizudybii rizika. Jo manymu, ir siai priemonei savivaldybes turetij buti atrinktos. Pavyzdziui,

kuriose mirtingumo del savizudybiij rodiklis 100 tukst. gyventojp yra 50 atveji} ir daugiau.
V. Murauskaites manymu ir kitose siulomose savizudybii prevencijos srities riemonese
veiklos turetij buti vykdomos tose paciose savivaldybese.
Si nuomon palaike ir M. Stricka.

Posedzio pirmininkes nuomone pa eiskejais siai priemonei gaiet buti tikNVO.
§. Narbuto manymu pareiskejais siai priemonei jgyvendinti galetij buti ir NVO. Kadangi
yra noras kompleksiskai spr sti klausim , yra Fondas, kuris sprendzia visuomenes sveikatos
klausimus, yra visuomenes probiema, klausimas ar t problem galima buti} issp sti tik plakatais ar

reikalinga elii} p iemonh} visuma? Tarybos nario manymu turetp buti keliij priemonii} visuma
galvojant kas ir k siuo klausimu galeti} padaryti. Jo nuomone mokymus atpazinti savizudybes rizik
ir tinkamai reaguoti galeti} organizuoti NVO lygiai, kaip ir mokslo ir studiji} institueijos.
J. Janusevicienes manymu priemones formuluoteje nereiketi} pateikti konki'ecii} siulomi}

rogram pavadinimij, nes gali atrodyti, kad leistinos tik sios programos.
Siekiant sisteminio pokySio savivaldybeje sioje srityje tarybos nares G. Maksimaitytes
manymu buti} tikslinga apjungti siulomas tris riemones } vien susidedanci is triji} dalii}.
S. Narbuto siulymu pareiskejas galeti} aplikuoti a ba j vienq is sudetinii} priemonii} arba
} visas kartu. Tuomet kaip galimas pareiskejas galeti} pretenduoti irNVO.
M. Stricka apibendrindamas svarstom klausim reziumavo, kad siekiant sumazinti

savizudybii} bei meginimi} nusizudyti skaicii} savivaldybese, butina jgyvendinti kompleksines

savizudybii} prevencijos priemones. Bendruomenes turi ne tik gebeti atpazinti savizudybes rizikas,

taciau ir tinkamai j jas reaguoti. Savivaldybeje veikian£ios tamybos turi uztikrinti pakankamos
apimties ir kokybisk skubicj ir t stin pagalb asmenims su savizudybes rizika.
Taryba paprase Tarybos nario M. Strickos iki sekan&o tarybos posedzio pateikti
savizudybii} prevencijos srityje apjungti} triji} priemomij pavadinimo formuluot?.
BALSAVIMAS: Siekiant sumazinti savizudybip bei meginimp nusizudyti skaicip
savivaldybese, butina jgyvendinti kompleksines savizudybip prevencijos priemones, todel butp
tikslinga apjungti visas tris priemones nurodant savivaldybes kuriose mirtingumo del savizudybii}
rodiklis 100 tukst. gyventojij yra 50 atvejp ir daugiau.
„Uz - 8 balsai, „Susilaike - 1.

NUTARTA: Siulymui apjungti visas tris priemones nurodant savivaldybes kuriose
mirtingumo del savizudybii} rodiklis 100 tukst. gyventojp yra 50 atvejp ir daugiau - pritarta.
BALSAVIMAS: Galimi pareif&ejai: Mokslo i studijij institucijos, jregistruotos
Svietimo ir mokslo institucijp registre, biudzetines jstaigos, Vs{, NVO.
„Uz ~ 8 balsai, „Susilaike - 1.

NUTARTA: Pareiskejai: Mokslo ir studijp institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo
institucijij registre, biudzetines jstaigos, VsJ, NVO.

Posedzio pirmininke
Posedzio sekretore

He rika Varniene

Rinalda Akelyte

Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2017 m. kovo 13 d. posedzio
d lyvuj sjjrasas

