LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
2018 m. sausio 29 d. Nr. NP-4

Vilnius

Susitikimas jvyko 2018 m. sausio 29 d.
Susitikim vede Fondo tarybos pirmininkas Sarunas Narbutas
Susitikimo sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvip s rasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas ir tvirtinimas.
2. 2018 m. fondo prioritetp tvirtinimas.

Posedzio pirmininkas jvertin s dalyvaujanSip posedyje Ta ybos narip skaicip konstatavo, kad
kvorumas yra.

Tarybos pirmininkas pristate nauj Fondo tarybos narj, deleguot Nacionalines sveikatos
tarybos, Algirdp Raslan . Jis uzpilde Nesaliskumo ir Konfidencialumo dekla acijas.
Posedzio pirmininkas atvirtino posedzio darbotvark .

SVARSTYTA: 2018 m. fondo prioritetp tvirtinimas.
Jvertin s ir apibendrin s ankstesnip Ta ybos posedzip metu Taiybos narip pateiktus bei gautus
NVO atstovp siulymus 2018 m. prioritetams bei priemonems, Fondo tarybos pirmininkas S. Narbutas

tarybai balsavimui pateike t is galimas alternatyvas prioritetinems sritims:
I alternatyva.

1. Tabako vartojimo prevencija;
2. Alkoholio vartojimo prevencija;
3. Sveikos gyvensenos formavimas (sveika mityba ir fizinis aktyvumas);
4. Psichikos sveikatos stiprinimas skatinant pozityvi komunikacij darbovietese;
5. Psichologinio ir emocinio smurto prevencija.
II alternatyva.

Sveikos gyvensenos fo mavimas be zalingp jprodip:
1. Tabako vartojimo prevencija;
2. Alkoholio vartojimo prevencija;
3. Fizinis aktyvumas;
4. Tevystes jgudzip formavimas.
III alternatyva.

1. Priklausomybip prevencija;
2. Psichikos sveikatos stiprinimas.

Pasisake: A. Margelis, G. Belian, O. Vitkuniene, V. Murauskaite, A. Sceponavicius, R.
Valinteliene,
M. Stricka, S. Kemeriene, A. Raslanas, S. Narbutas.

Diskusijos metu buvo issakytos dvi pozicijos. Viena, kad prioritetinii} sriciij uztekti dviejij,
trijij, ta5iau jos turetij buti iaisviau apibreztos. T, y. po jij apibrezimu gaiet tilpti jvairiij ktypSiij
priemones. Pvz. ne tik tabako ir alkoholio vartojimo revencija, kaip apibrezta pirmoje altematyvoje,
bet ir psichotropiniij medziagij vartojimo prevencija, p iklausomybes nuo azartinh} losimij revencija,
savizudybiq prevencija, smu to prevencija ir pan. kaip apib ezta III altematyvoje „Psichikos
sveikatos stiprinimas , tik patikslinus prioritetiniij sriciij apibrezimus j:
1. Sveikos gyvensenos formavimas;
2. Visuomenes psichikos sveikatos gerinimas.

Kita - palikti apibrezimus, kaip nurodyta I altematyvoje sumazinus jij skaidip.
Tai'ybos pi mininkas akviete tarybq balsuoti uz I siulomq altematyv :
1. Tabako vartojimo prevencija;
2. Alkoholio vartojimo p evencija;
3. Sveikos gyvensenos formavimas.
Balsavimas: „Uz - 3 balsai is de§imties balsij.

Balsavimas uz siulomas patikslintas III alternatyvos sritis:
1. Sveikos gyvensenos formavimas;
2. Visuomenes psichikos sveikatos gerinimas.
Balsavimas: „Uz - 7 balsai is desimties balsip

NUTARTA: 2018 m. patvirtinti sias prioritetines sritis:
1. Sveikos gyvensenos formavimas;
2. Visuomenes psichikos sveikatos gerinimas.

SVARSTYTA: Toliau taryba svarste fmansuojamas 2018 m. priemones Mokslo tyrimams,
P evenciniams p ojektams ir Socialinems kampanijoms.
Apibendrin s ankstesniij Tarybos posedziij metu Tarybos nariij pateiktus bei aptartus siulymus
2018 m. p iemonems, Fondo tarybos i minin as S. Na butas tarybai balsavimui pateike moksliniams
tyrimams siulomas priemones:

1. Neapskaityto tabako gaminii} vartojimo tendencijos Lietuvoje. Parengiama metodika, kaip vykdyti
tyrimus ir atliekamas pilotinis vertinimas.
2. Sveikos gyvensenos ir priklausomybip revencijos skatinimas ekonominemis priemonemis

emiantis kitij sali ger j praktika. Praktimij rekomendacijij pa engimas Lietuvai.
3. Sunkiiyij metalij matavimas Lietuvos gyventojij organizme

4. Mikroelementq ir joduotos d skos efektyvumo ir jo poveikio Lietuvos gyventojij sveikatai
tyrimas

5. Sveikatos stiprinimo paslaugi} poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas.
Pasisake: A. Ma gelis, G. Belian, 0. Vitkuniene, V, Mu auskaite, A. Sceponavicius, R.
Valinteliene, M. St icka, S. Keme iene, A. Raslanas, S. Na butas.

Tarybos pirmininkas pasiule bals oti uz siulomas priemones.
Balsavimas: „Uz - 10.

NUTARTA: Patvirtinti sias mokslinii} tyrimij priemones:
1. Neapskaityto tabako gaminii} vartojimo tendencijos Lietuvoje. Parengiama metodika, kaip vykdyti
tyrimus ir atliekamas pilotinis vertinimas.
2. Sveikos gyvensenos ir priklausomybiij prevencijos skatinimas ekonominemis priemonemis

remiantis kitij saliij ger j praktika. Praktini\ rekomendacijij parengimas Lietuvai.
3. Sunkiiyi} metalij matavimas Lietuvos gyventojxj organizme

4. Mikroelementij ir joduotos druskos efektyvumo ir jo poveikio Liet vos gyventoji} sveikatai
tyrimas
5. Sveikatos stiprinimo paslaugi poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas.

SVARSTYTA: Kadangi, siekdama daugiau viesumo bei skaid umo pla uojant ir jgyvendinant
Fondo veiklas, Taryba jau yra organizavusi susitikimus - diskusijas su ziniasklaidos atstovais
(Socialines kampanijos daliai), NVO atstovais (Prevenciniij projekti4 daliai), o del Mokslinii} tyrimi}
riemonii} jgyvendinimo diskusijos nebuvo organizuotos, S. Na butas asiule organizuoti susitikim
su galim\ pareiskeji} atstovais ir aptarti priemonii} moksliniams tyrimams jgyvendinimo galimybes.
Pasisake: A. Margelis, G. Belian, O. Vitkuniene, V. Murauskaite, A. S eponavicius, R.
Valinteliene, M. Stricka, S. Kemeriene, A. Raslanas, S. Narbutas.

NUTARTA: vasario 13 d. organizuoti vie§as konsultacijas del patvirtinti} priemonii}
moksliniams tyrimams jgyvendinimo. SAM inte netiniame tinklapyje paskelbti kvietim j susitikim .
SVARSTYTA: Priemones prevenciniams projektams.
Tarybos pirmininkas apibendrin s ankstesnii} posedzii} metu, svarstytus Tarybos siulymus,

pateike siulomas priemones ir pakviete Tarybos narius balsuoti:
1. Pagalbos linija norintiems mesti rukyti;
2. Tabako ir su jais susijusii} gaminii} vartojimo prevencija;
3. Inovatyvii} psichikos sveikatai stiprinti programi}, pagrjsti} mokslo jrodymais ir gerqja praktika
diegimas;
4. Projektai skirti darbovietese jgyvendinamoms sveikatos stiprinimo iniciatyvoms;
5. Rizikos veiksnii} prevencija sergant onkologinemis ar kraujotakos sistemos ligomis;
6. Programi} skirti} psichologiniam atsparumui didinti pritaikymas, diegimas seimose;
7. Psichin ar fizin$ negalis turincii} asmeni} ir ji} artimiyi} jtraukimas j sveikatos stiprinimo veiklas;
8. Iniciatyvos, skirtos mazinti rizikingt vaistinii} preparati} vartojim ;
9. Psichoaktyvii medziagi} vartojimo prevencija teikiant sveikatos stiprinimo paslaugas;
10. Elgsenos keitimo iniciatyvos didesnes rizikos vaikams ir jaunimui (iki 29 m.).
Balsavimas: „Uz - 9 balsai, „Susilaiko

1.

SVARSTYTA:
Taryba, i§ dvieji pateikti} altematyvi} balsavo del galimi} pareiSkeji prevenciniams projektams.
Pareiskejai:
I alternatyva. Nevyriausybines organizacijos (nevyriausybinii} organizaciji} sqvoka suprantama
taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos nevyriausybinii} organizaciji} pletros jstatyme).
II alternatyva. Biudzetines jstaigos, vie§osios jstaigos, nevyriausybines organizacijos
(nevyriausybinii} organizaciji} s voka su rantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybinii} organizaciji} pletros jstatyme).

Balsavimas: Uz II alternatyvq: „Uz - 8 balsai, „Pries - 2.

NUTARTA: galimi prevenciniij projekti pareiskejai - Biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos,
nevyriausybines organizacijos (nevyriausybinii organizaciji} s voka suprantama taip, kaip ji
apibrezta Lietuvos Respublikos nevyriausybiniij organizacijij pletros jstatyme).
Is posedzio isejus A. Raslanui, posedzio pirmininkas patikslino posedzio kvorum . Kvorumas
yra.

SVARSTYTA: Priemones socialinei reklamai.
Pasisake: A. Margelis, G. Belian, 0. Vitkuniene, V. Murauskaite, A. SdeponavRius, R.
Valinteliene, M. StriCka, S. Kemeriene, §. Narbutas.

Tarybos pirmininkas apibendrin s Tarybos susitikimo su ziniasklaidos atstovais rezultatus bei
Tarybos nariij pasisakymus, Tarybai balsavimui pateike dvi priemonii} socialinei reklamai
alternatyvas:

I altematyva. Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo viesi imas. Skelbti atskir konkurs
socialines reklamos idejoms ir mediji isplanavimui tikslinei auditorijai;
II altematyva. Viesinimo kampanijos „Rinkis gyvenim t stinumas. Socialines reklamos idej
suformuoja SAM Rysiij su visuomene specialistai. Pagal tai skelbiamas konkursas.
Socialines reklamos projektuose jsipareigojama viesinti VVSSF fmansuojamus prevencinius
projektus ir mokslinius tyrimus (koordinuoja SAM).
Paraiskos teikiamos atskiroms dalims:
1 dalis. Nacionalines ir regionines televizijos (1 laimetojas - konsorciumas);
2 dalis. Intemetiniai portalai (1 laimetojas - konsorciumas);
3 dalis. Lauko reklamos stendai (1 laimetojas);
4 dalis. Nacionaline spauda (1 laimetojas - konsorciumas);
5 dalis. Regionine spauda (1 laimetojas - konsorciumas);
6 dalis. Radijo stotys (1 laimetojas - konsorciumas);
7 dalis. Specializuoti sveikatos leidiniai (1 laimetojas).
Tarybos pirmininkas pakviete Ta yb balsuoti.
Balsavimas: „Uz II alternatyv 8 balsai, „Susilaiko - 1.

NUTARTA: Patvirtintos socialines reklamos priemones: Vie§inimo kampanijos „Rinkis
gyvenim 4 t stinumas, paraiSkas teikiant atskiroms dalims.

Socialines reklamos idej suformuoja SAM Rysiij su visuomene specialistai. Pagal tai
skelbiamas konkursas.

Socialines reklamos projektuose jsipareigojama vie§inti VVSSF fmansuojamus prevencinius
projektus ir mokslinius tyrimus (koordinuoja SAM).
Paraiskos teikiamos atskiroms dalims:

1 dalis. Nacionalines ir regionines televizijos (1 laimetojas - konsorciumas);
2 dalis. Intemetiniai portalai (1 laimetojas - konsorciumas);
3 dalis. Lauko reklamos stendai (1 laimetojas);
4 dalis. Nacionaline s auda (1 laimetojas - konsorciumas);
5 dalis. Regionine spauda (1 laimetojas-konsorciumas);
6 dalis. Radijo stotys (1 laimetojas - konso ciumas);
7 dalis. Specializuoti sveikatos leidiniai (1 laimetojas).
SVARSTYTA: galimi socialines reklamos pareiskejai.

Taryba pasiuie formuluot :
Pareiskejai: j ridiniai asmenys, i§skyrus valstybes ir savivaldybii} institucijas ir jstaigas
(valstybes ir savivaldybiij instituciji} bei jstaigi} s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos
Respublikos valstybes tarnybos jstatyme).
Balsavimas: „Uz - 9 balsai.

NUTARTA: Galimi socialines reklamos areiskejai: juridiniai asmenys, isskyrus valstybes ir
savivaldybh} institucijas ir jstaigas (valstybes ir savivaldybh} institucijij bei jstaigij s voka
sup antama taip, kaip ji apib ezta Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos jstatyme).
SVARSTYTA: Siekiant kuo didesnio jgyvendinamij projektij, finansuojamij Fondo lesomis,
vieSumo, Tarybos nariai mano, kad butij tikslinga SAM internetineje svetaineje, Fondo puslapyje,
prie jgyvendinamij 2017 m. projektij ap asymo, viesinti ir kiek ir kokioms p ojektinems veikloms
yra skiriama le§ij.

Tarybos pirmininkas pakviete Taryb balsuoti uz sj siulym .
Balsavimas: „Uz - 9 balsai.

NUTARTA: {pareigoti Fondo administratoriij vykdyti sj tarybos sprendim .

Tarybos pi mininkas

Sarunas Narbutas

Susitikimo sekretore

Rinalda Akelyte

