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VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
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Vilnius
Posedis jvyko 2018 m. sausio 15 d.
Posedzio pirmininkas Sarunas Narbutas

Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvhj s rasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas ir tvirtinimas.

2. Susitikimas su j posedj pakviestais ziniasklaidos atstovais;
3. Diskusija del 2018 m. fondo prioritetp.
Posedzio pirmininkas jvertin s dalyvaujanci posedyje Tarybos nariij skaicip konstatavo, kad
kvorumas yra.

Posedzio pirmininkas patvirtino posedzio darbotvark?.

SVARSTYTA:
Jvertin$ savo patirtj dalyvaujant 2016 m. ir/ar 2017 m. Fondo lesomis flnansuojamp projektij
konkurse, J susitikim atvyk ziniasklaidos atstovai (s ra§as pridedamas) bei Tarybos nariai diskutavo
del projektij finansavimo konkurso sqiygp (paraiskos rengimo, teikimo, projekto vykdymo, ataskaitij
rengimo irpan.) tobulinimo, galimij2018 m. prioritetij. Diskusijos dalyviai i§sake savo nuomon del
socialiniij'informaciniij kampanijij projektij jg vendinimo, pareiskejams jungiantis j konsorciumus ar
vykdant veiklas individualiai.
Pasisake:

Nacionalines rajonij ir miestij laikrasciij leidejij asociacijos atstovai;
Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos atstovai;
Intemeto ziniasklaidos asociacijos atstovai;
JCDecaux Lietuva, UAB atstove;
Fondo tarybos pirmininkas S. Narbutas;
Fondo tarybos na iai:
S. Narbutas, G. Belian, R. Valinteliene, A. Sceponavicius.

Fondo tarybos pirmininkas S. Narbutas padekojo visiems uz susitikim . Jis patikino, kad tokio
pobudzio atviros diskusijos atnesa daugiau vie§umo bei skaidrumo planuojant ir jgyvendinant Fondo
veiklas.

Posedzio pirmininkas pasiule pe eiti prie sekancio darbotvarkes klausimo.
SVARSTYTA: Del 2018 m. fondo prioritehj.
Ta ybos pirmininkas pakviete Tarybfj t$sti sausio 4 d. posedyje pradetas diskusijas del 2018 m.
galimij prioritetij.
Pasisake:
Audrius SSeponavidius pristate bendrq Tarybos nariq, atstovaujanCiij Sveikatos apsaugos
ministerijq, siulomij prioritetij bei priemoniij 2018 metams paketq:
Sveikos gyvensenos kulturos formavimas;

Visuomenes psichikos sveikatos gerinimas;
Sveikatos stiprinimo paslaugij poreikio tyrimas senjorams (65+);
Priemones turi buti nukreiptos j jgudziij fo mavim , interaktyvios, moksliskai pagrjstos.

Tikslines grupes: seimos, vaikai ir jaunimas, dirbantieji, 65+, sveikatos rizikos grupes, nejgalieji.
A.Sceponavicius atkreipe posedzio dalyvip demesj j tai, kad tarp siq prioritetq ir priemoniq dar
nera pateikta psichikos sveikatos priemones. Siuo metu jos yra svarstomos ir Tarybai bus pateiktos
veliau.
V

S. Narbutas primine M. Strickos ir G. Belian siulym j priemones jtraukti internetines svetaines,

skirtos pagalbai metantiems rukyti sutvarkymq. Taip pat praejusiame posedyje buvo minimi tevystes
jgudziq gilinimo projektai.
R. Valintelienes ir S. Kemerienes nuomone tarp prioritetq butinai turetq atsirasti Sveikos
gyvensenos skatinimo p iemones. Jau anksciau mineta alkoholio ir tabako vartojimo prevencija bei

tevystes jgudziq gilinimas taip pat yra sveikos gyvensenos sudedamoji dalis.
S. Kemerienes nuomone dar viena svarbi sritis butq streso valdymas (nekonfliktinio bendravimo
visuomeneje skatinimas).

M Stridkos manymu labai svarbu, kad siulomos p iemones 2018 m. prioritetams nepersidengtq su
jau finansuojamomis is kitq saltiniij. Pvz. fizinio aktyvumo veiklos, ku os gali buti jau fmansuojamos
Kuno kulturos ir sporto remimo fondo lesomis.

Ta ybos pirmininkas padekojo uz diskusijq ir pasiule Tarybai sekancio posedzio metu grjzti prie
2018 m. Fondo prioritetq klausimo.
S. Narbutas, vertindamas praejusiq metq Fondo arbq, mano, kad siekiant konst uktyvaus ir

skaidraus Fondo da bo j sekantj Tarybos posedj tikslinga butq pasikviesti NVO atstovus diskusijai
del 2018 m. Fondo prioritetq bei rojekt finansavimo konku so sqlygq.
Taryba pritare siam siulymui.

Sekantj posedj nutarta kviesti sausio 18 d.
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