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Posedzio pirmininkas Sarunas Narbutas
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvii} sqrasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas ir tvirtinimas.

2. UAB „Ukininko patarejas klausimas (informuoja Fondo administratorius);
3. Informacija apie 2017 m. finansuojami} projektij sutarciij sudarym (informuoja Fondo
administratorius);
4. 2016 m. fondo finansuoti} projektij apzvalga;
5. Diskusija del 2018 m. fondo prioritetij.
Posedzio pirmininkas jvertin s dalyvaujanciij posedyje Tarybos narhj skaidirj konstatavo, kad
kvorumas yra.

Tarybos pi mininkas pristate nauj Fondo tarybos nar?, deleguot SMM, Speciaiiosios
pedagogikos ir sichologijos centre Psichologijos skyriaus vadov? Sigit Kemerien?. Ji uzpilde
Ne§aliskumo i Konfidencialumo dekla acijas.
Posedzio pirmininkas patvirtino posedzio darbotvark?.
SVARSTYTA: UAB „Ukininko patarejas klausimas. Fondo administratorius informavo tarybq, kad
UAB „Ukininko patarejas jau pateike projekto jgyvendinimo ataskai todel nera poreikio tarybai
svarstyti sj klausim .

Posedzio pirmininkas pasiule pereiti rie trecio darbotvarkes klausimo.
SVARSTYTA: Informacija apie 2017 m. fmansuojaim* projekt sutarcii* sudarym . Fondo
a ministratorius pateike trump ataskait apie 2017 m. fmansuojami} projektn sutarciij sudarymq.
Visos 34 sutartys asirasytos agal numatytus terminus. Pa eiSkejai pradejo projektuose numatytij
veikhj jgyvendinim . Visa informacija yra skelbiama SAM intemeto svetaineje.
Taryba diskutavo del Fondo veikkj viesinimo.
NUTARTA: Ta yba kreipesi j Fondo administratoriii prasydama (iki kito posedzio) pateikti
info macij kiek suta dii} pasirasyta su NVO ir kokiai le§ij sumai. Taip p t Tarybos pirmininkas
paprase Fondo administratoriaus iki sekancio Tarybos posedzio, issiaiskinti del galimybes SAM
tinklapyje viesinti kiekvieno igyvendiiiamo projekto veikloms skiriamas lesas. Tarybos manymu biitij
tikslinga pa engti inform cinj ranesimq spaudai.
SVARSTYTA: 2016 m. fondo fmansuotij projekt apzvalga. Fondo administrato ius pateike
ataskaitEj a ie 2016 m. finansuojamij projekt jgyvendinim .
Taryba paprase Fondo administratoriaus jeigu yra galimybe, papildyti 2016 metii projekti}
rezultati} ataskaitq jvykdytij veiklij efektyvumo rodikliais.
SVARSTYTA: Del 2018 m. fondo rioriteti}. Tarybos pinnininkas akviete Taryb padiskutuoti del
2018 m. galimi prioriteti .
Pasisake:

Audrius §ceponavidius pasiule prioritet „Sveikos gyvensenos formavimas . Jis tteipe demesj,
kad prioriteto jgyvendinimui numatytos veiklos tureti} buti konkrecios, apibreziant tikslines gru es,
jos tureti} jgyvendinti ne utinines funkeijas, o b iti nukreiptos naujas iniciatyvas, metodi} suku i q

ir jgyvendinimq. Taip pat pateike siulymus moksliniams tyrimams atlikti: atiikti tyrim$ del veikos
gyvensenos skatinimo ekonominemis priemonemis, sveikatos rastingumo tyrimq, gyventojp g piif

mitybos fprocip faktines mitybos tyrim .
Mariaus Strickos manymu 1) VS stiprinimo fondo lesomis turetp buti skatinamos naujos
kompleksines iniciatyvos, kurioms pasiteisinus jij veiklos toliau butij fin nsuojamos valstybes ar
savivaldybiii biudzetp lesomis ( vz. Pagalbos metantiems rukyti linijos jkurimas „Quitline ); 2)
Fondo lesomis galetij buti remiamos „nisines visuomenes sveikatos pasla gos, kurias teikia

nevyriausybinis sektorius; 3) Prioritetas - nevyriausybiniij organizacijij teikiamiems projektams.
Grazina Belian manymu siai dienai ypad didziule problema yra rukymas. Todel vienas i§
prioritetp galetij buti pagalba metantiems rukyti, t. y, tabako vartojimo prevencija.. Jos manymu, tokie

projektai galetij buti jgyvendinami ne 12 men., o pvz. tris metus. T. y. jie turetij buti ilgalaikiai. Si
tema galetp buti siejama su socialiniais projektais (komunikacija) ir moksliniais tyrimais. Taip pat
projektus sioje srityje galetp vykdyti NVO.
Sigita Kemeriene atstovaujanti SMM mano, kad vienas is gaUmi* prioritetij butp patydixj ir
smurto p evencija mokyklose. Tai pakankamai skaudi ir deflcitine sritis, kui 4 vykdyti buti] galima
dirbant su §eimomis ir gilinant tevystes jgudzius.
Odeta Vitkuniene pasiule projektus alkoholio p evencijos s ityje sieti su onkologinemis bei
kraujotakos sistemos ligomis.

Tarybos pirmininkas padekojo uz diskusijq ir pasiule Tarybai pagalvoti, isgryninti issakytas
mintis ir sekancio posedzio metu grjzti prie 2018 m. Fondo prioritetij klausimo.
S. Narbutas, vertindamas raejusip metp Fondo darb , mano, kad siekiant konstruktyvaus ir

skaidraus Fondo darbo j sekantj Tarybos posedj tikslinga butq pasikviesti ziniasklaidos atstovus
diskusijai del 2018 m. Fondo prioritetij bei projektij finansavimo konkurso s lygij.
Taryba pritare siam siulymui.

Sekantj posedj nutarta kviesti sausio 15 d.

Posedzio pirmininkas
Posedzio sekretore

Rinalda Akelyte

