UETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
SUSITIKIMO SU NVO ATSTOVAIS PROTOKOLAS
2018 m. sausio f fd. Nr. NP-3
Vilnius

Susitikimas jvyko 2018 m. sausio 18 d.
Susitikim vede Fondo taiybos pirmininkas Sarunas Narbutas
Susitikimo sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyviij sqra§as pridedamas

DARBOTVARKE:
2. Susitikimas su j posedj pakviestais NVO atstovais;
3. Diskusija del 2018 m. fondo prioritetij.
{vertin savo patirt dalyvaujant 2016 m. ir/ar 2017 m. Fondo lesomis finansuojamij rojektij
konkurse, \ susitikim tvyk NVO atstovai (stjrasas ridedamas) bei Tai bos nariai diskutavo del
piojektij finansavimo konkurso s lygo (pa aiskos rengimo, teikimo, projekto vyk ymo, ataskaitxj
lengimo ir pan.) tobulinimo, galimij 2018 m. prioriteto- NVO atstovai is anksto buvo ateik Tarybai
klausimus bei siulymus. (Pridedama). Ta ybos nariai atsake j jiems uzduotus klausimus.
Pasisake:
VsJ „Zelmenys atstovas;
LPF „Gyvenimo vartai atstovas;

Lietuvos sveikuoliij s jungos atstovas;
Vs „Darnaus vystymo projektai atstovas;

Lietuvos Raudonojo Kryziaus draugijos atstovas;
VsJ „Versli mama atstovas;

Koalicijos „Galiu gyventi atstovas ;
Lietuvos samariecii} bendrijos prezidente;
VSJ „Vilniaus socialinio klubo atstovas;
Jauniyi psichiatrij asociacijos atstovas;
Lietuvos igsetines sklerozes s jungos atstovas;
Lietuvos geimij, auginantiiij kurcius ir neprigirdincius vaikus, bendrija "Pagava" atstovas;
Raudonos nos s. Gydytojai klounai atstovas;

Fondo tarybos irmininkas §. Nar utas;
Tarybos nariai:

Audrius SceponavRius;
M. Stricka;
R. Valinteliene;
V. Murauskaite.

Tarybos pirmininkas aprase NVO atstovp jvardinti veiklas, kurias vykdydami projektus galetp
pasiulyti ir gyvendinti NVO. DaugumaNVO tstovp [vardi o veiklas sveikos gyvensenos srityje.
Fondo tarybos irmininkas S. Narbutas padekojo visiems uz susitikim . Jis atikino, kad tokio
pobudzio atviros diskusijos atnesa daugiau viesumo bei skaid umo planuojant ir jgyvendinant Fondo
veiklas.

A. Sceponavicius dekodamas susitikimo dalyviams atkreipe demesj j tai, kad Tarybos pozicija
sutampa su NVO atstovi} susitikime issakyta nuomone del 2018 m. prioritetip
Taryba aptare susitikimo rezultatus bei toliau diskutavo del 2018 m. Fondo prioritetij.
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