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1.FONDO TARYBA IR FONDO
ADMINISTRATORIUS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr.
1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės
sveikatos stiprinimo Fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ 2 ir 5 punktais, sveikatos apsaugos
ministras sudarė ir patvirtino 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1528 „Dėl Valstybinio
visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo tarybos sudarymo“ Valstybinio visuomenės sveikatos
stiprinimo Fondo tarybą (toliau - Fondo taryba).

1.1. Fondo tarybos sudėtis
Fondo tarybą sudaro 11 narių:
1. Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotas 1 atstovas;
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas 1 atstovas;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos deleguoti 4 atstovai;
4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos deleguotas 1 atstovas;
5. Nacionalinės sveikatos tarybos deleguotas 1 atstovas;
6. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento deleguotas 1 atstovas;
7. Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų deleguoti 2 atstovai.

FONDO TARYBOS NARIAI PASIRAŠĘ NEŠALIŠKUMO IR
KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJAS

Fondo tarybos nariai gali dalyvauti Fondo tarybos darbe tik pasirašę nešališkumo deklaraciją,
kurioje pasižada objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamiesi lygiateisiškumo
principu atlikti savo pareigas, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant jo grėsmei,
nedelsdami pranešti apie tai Fondo tarybos pirmininkui, nariams ir nusišalinti nuo pareigų atlikimo,
ir konfidencialumo pasižadėjimą, kuriame pasižada atliekant pareigas Fondo taryboje gautą
konfidencialią informaciją naudoti tik siekiant atlikti pareigas Fondo taryboje ir jos neskleisti,
išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

FONDO TARYBOS POSĖDŽIAI YRA VIEŠINAMI
MINISTERIJOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE
Vadovaujantis Nuostatų 13 punktu, Fondo tarybos veiklos forma yra posėdžiai, kurie visi yra
protokoluojami ir talpinami internetiniame puslapyje adresu: http://sam.lrv.lt/lt/darbogrupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-Fondas.
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1528
„Dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“ patvirtinta personalinė
Fondo tarybos sudėtis:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Įstaiga

Sveikatos
ministerija
Sveikatos
ministerija
Sveikatos
ministerija
Sveikatos
ministerija

Atstovas

Atstovavimo
pradžia

Atstovavi
mo
pabaiga

Keitimo
priežastis

apsaugos Justina Januševičienė

2015-12-29

apsaugos Jolanta Iždonienė

2015-12-29

apsaugos Audrius Ščeponavičius

2015-12-29

apsaugos Zdislavas Skvarciany

2015-12-29

2016-05-25

Atsistatydinimas

Gintaras Žandaravičius

2016-05-25

2016-12-15

Pasibaigus
Ministro
kadencijai,
atšaukiami
patarėjai

Inga Juozapavičienė
(Fondo tarybos
pirmininkė)
Artūras Margelis

2015-12-29

Irena Misevičienė

2015-12-29

2016-04-15

Atsistatydinimas

Laima Kaveckienė
Violeta Murauskienė

2016-04-15
2015-12-29

Ugnė Šakūnienė

2015-12-29

Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės
departamentas
Lietuvos
savivaldybių
asociacija
Nacionalinės
sveikatos taryba
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
Lietuvos
pacientų
organizacijų atstovų
taryba
Asociacija „Lietuvos
neįgaliųjų forumas“

2015-12-29

Henrika Varnienė
2015-12-29
(Fondo tarybos
pirmininkės
pavaduotoja)
Švietimo ir mokslo Žydronė Žukauskaitė - 2015-12-29
ministerija
Kasparienė

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo (toliau – Fondas) nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1197 „Dėl Valstybinio
visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo
Fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2 punkte nustatyta, kad Fondas nėra
juridinis asmuo.
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1.2. Fondo tarybos kompetencija
1. Tvirtina Fondo pajamų ir išlaidų sąmatą.
2. Kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. patvirtina Fondo lėšomis remiamų projektų sritis ir
jų prioritetus.
3. Skelbia konkursus projektams atrinkti.
4. Nustato konkursų skelbimo ir vykdymo, taip pat finansavimo sutarčių su projektų
vykdytojais sudarymo ir vykdymo tvarką.
5. Nustato projektų atrankos kriterijus, pagal kuriuos vertina pateiktus projektus, kviečia
ekspertus vertinti projektų.
6. Priima sprendimus skirti arba neskirti Fondo lėšų pateiktiems projektams.
7. Nustato ekspertų parinkimo, jų veiklos, apmokėjimo už projektų vertinimą tvarką,
projektus vertinančių ekspertų skaičių.
8. Fondo administratoriaus teikimu priima sprendimą nutraukti Fondo lėšų skyrimą projektui
įgyvendinti, jeigu projekto vykdytojas pažeidžia finansavimo sutarčių su projektų vykdytojais
sąlygas.
9. Rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Fondo veiklos metų ataskaitas.
10. Atlieka kitas su Fondo lėšų skirstymu ir naudojimu susijusias funkcijas.

Posėdžiai vyksta Fondo tarybos pirmininko nustatytu laiku ne rečiau kaip kartą per metų

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU ĮVYKO 18 POSĖDŽIŲ
ketvirtį.
Posėdžio
data
2016-01-07
2016-01-29
2016-03-04
2016-03-31
2016-04-04
2016-04-15
2016-04-27
2016-05-12
2016-07-04

2016-08-10

Priimti sprendimai
Išrinktas ir paskirtas Fondo tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas.
Patvirtintos Fondo remiamos sritys ir prioritetai 2016 metams.
Pateikti siūlymai Fondo tarybos darbo veiklos teisinio reguliavimo tobulinimui.
Tvarkos aprašo rengimas ir svarstymas.
Tvarkos aprašo rengimas ir svarstymas.

Pagal Fondo administratoriaus pateiktą informaciją, administracinę atitiktį
atninkančių projektų perdavimas ekspertiniam vertinimui. Termino ekspertiniam
vertinimui nustatymas.
Atmetė mokslinių tyrimų projekto paraišką, nes neatitiko Fondo tarybos nustatytų
prioritetų.
Svarstė ir patvirtino soc. reklamos paraiškas, pateiktas po ekspertinio vertinimo ir
surinkusias aukščiausius balus, finansuoti, atsižvelgiant į turimas lėšas.
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2016-08-18

2016-08-22
2016-10-26
2016-11-07

2016-11-25

Priėmė sprendimą lėšas, skirtas mokslinių tyrimų projektams, paskirti soc.
reklamos projektams.
Priėmė sprendimą, paraiškas, kurios nėra surinkusios 60 balų, toliau nesvarstyti.
Svarstė ir patvirtino didelės ir mažos vertės prevencinių projektų paraiškas,
pateiktas po ekspertinio vertinimo ir surinkusias aukščiausius balus, finansuoti,
tiek, atsižvelgiant į turimas lėšas.
Patvirtino soc. reklamos prevencinių projektų rezervinius sąrašus, kurie surinkę
daugiau nei 60 balų, tačiau dėl limituoto biudžeto nėra finansuojami projektai.
Patvirtino didelės ir mažos vertės prevencinių projektų rezervinius sąrašus, kurie
surinkę daugiau nei 60 balų, tačiau dėl limituoto biudžeto nėra finansuojami
projektai.
Nutarė Fondo lėšų likutį, skirtą mažos vertės prevenciniams projektams, kaupti ir
naudoti kitų metų projektams.
Nutarė, atsisakius pareiškėjui vykdyti projektą, finansuoti soc. reklamos
prevencinį projektą, kuris buvo įtrauktas pirmu numeriu į rezervinį sąrašą.
Įpareigojo Fondo administratoriaus kartu su Fondo tarybos pirmininku (o jam
nesant su Fondo tarybos pirmininko pavaduotoju) dalyvauti Vyriausioje
administracinių ginčų komisijoje, nagrinėjant skundus.
Išnagrinėtos dvi pretenzijos.
Nutarė pakeisti 2016-08-22 protokolinį sprendimą dėl Fondo lėšų likučio, ir visą
nepanaudotą likutį (7468,28 EUR) kaupti ir naudoti kitų metų projektams.
Pavedė Fondo administratoriui parengti 2017 m. Fondo programos sąmatą ir teikti
Fondo tarybai.

1.3. Fondo administratoriaus kompetencija
Vadovaujantis Nuostatų 2 punktu Fondo administratorė yra Sveikatos apsaugos
ministerija.

1. Disponuoja Fondo lėšomis ir tvarko jas pagal Fondo tarybos priimtus sprendimus finansuoti
projektus.
2. Vykdo Fondo tarybos sprendimus.
3. Parengia ir sudaro finansavimo sutartis su projektų vykdytojais, Fondo tarybai priėmus
sprendimą skirti Fondo lėšų projektui įgyvendinti.
4. Sudaro su ekspertais sutartis dėl projektų vertinimo.
5. Kontroliuoja Fondo lėšų naudojimą, tikrina, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos Fondo
lėšos.
6. Fondo tarybos nustatyta tvarka atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą, informuoja Fondo
tarybą apie projektų vykdytojus, kurie nesilaiko finansavimo sutarčių su projektų vykdytojais
sąlygų, ir teikia Fondo tarybai siūlymus nutraukti lėšų skyrimą projektui įgyvendinti.
7. Sprendžia kitus su Fondo administravimu ir Fondo tarybos darbo organizavimu susijusius
klausimus.
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1.4. Fondo administravimo grupės veikla
Fondo administratoriaus funkcijoms vykdyti Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės
13 d. įsakymu Nr. V-619 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo administravimo
grupės sudarymo“ sudaryta Fondo administravimo grupė atliko:
1. priėmė ir atliko administracinės atitikties vertinimą 188 paraiškoms;
2. organizavo viešąjį ekspertų paslaugų pirkimą;
3. sudarė su ekspertais sutartį dėl projektų vertinimo;
4. perdavė 140 paraiškų ekspertiniam vertinimui;
5. raštu informavo 48 pareiškėjus, kurie neatitiko administracinės atitikties vertinimo;
6. raštu informavo 104 pareiškėjus, kurie neatitiko ekspertinės atitikties vertinimo ir/ar
trūko lėšų;
7. parengė ir sudarė 36 finansavimo sutartis su projektų vykdytojais;
8. atlieka nuolatinę kontrolę dėl Fondo lėšų naudojimo, tikrina, ar tikslingai ir efektyviai
naudojamos Fondo lėšos;
9. atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą, informuoja Fondo tarybą apie projektų
vykdytojus, kurie nesilaiko finansavimo sutarčių su projektų vykdytojais sąlygų, ir teikia Fondo
tarybai siūlymus nutraukti lėšų skyrimą projektui įgyvendinti.
10. sprendžia kitus su Fondo administravimu ir Fondo tarybos darbo organizavimu
susijusius klausimus.

2. FONDO TARYBOS PATVIRTINTOS 2016 METŲ
REMIAMŲ VEIKLŲ SRITYS IR KRYPTYS

ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJA

 Prevenciniai projektai, skirti:
 alkoholio vartojimo prevencijai tarp vaikų ir jaunimo, įtraukiant jų tėvus (teisėtus vaiko
atstovus pagal įstatymą), ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius;
 projektai tarp rizikos grupių (prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimoms ir jose
augantiems vaikams, alkoholio vartojimo prevencijai nėštumo metu bei bendruomeninių paslaugų
teikimui);
 alkoholio vartojimo prevencijai laisvalaikio praleidimo vietose ir masinių renginių metu;
 alkoholio vartojimo prevencijai darbo vietose.
 Socialinės informacinės kampanijos, skirtos:
 alkoholio daromos žalos prevencijai, formuojant sveikos gyvensenos ir laisvalaikio be
alkoholio skatinimą, visuomenės atsakingumą.
 Moksliniai tyrimai, skirti:
 vaikų ir jaunimo alkoholio vartojimo prevencijos priemonių kokybės, veiksmingumo ir
ekonominio atsiperkamumo vertinimui.
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VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATA IR SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI

 Prevenciniai projektai, skirti:
 vaikų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybių prevencijai.
 Moksliniai tyrimai, skirti:
 pagalbos kenčiančiam ar bandžiusiam nusižudyti asmeniui prieinamumo ir
veiksmingumo vertinti.
 Socialinė reklama, skirta:
 savižudybių prevencijai.

SVEIKA GYVENSENA IR JOS KULTŪROS FORMAVIMAS

 Prevenciniai projektai, skirti:
 sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimui.

2.1. Fondo lėšų paskirstymas
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondui 2016 metais buvo skirta 1 285 000,00
eurų.
1. Lėšos, skirtos Fondo administravimui – 1 %
2. Lėšos, skirtos projektams finansuoti – 99 %

Fondo administravimui; €
12.900,00 ; 1%

Lėšos, skirtos
projektams
finansuoti; €
1.272.100,00 ; 99%
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2.1.1. Fondo administravimo išlaidos

FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTA 1 % NUO 2016 M. SKIRTŲ FONDUI LĖŠŲ

Administracinių išlaidų pasiskirstymas
Apmokėjimas ekspertams; € 2.600,00

Soc. Draudimo
įmokos; € 2.400,00

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Išlaidos Fondo administravimui
Darbo užmokestis Fondo administravimo grupei
Soc. Draudimo įmokos
Apmokėjimas ekspertams

Darbo užmokestis
fondo
administravimo
grupei; € 7.900,00

EUR
7.900,00
2.400,00
2.600,00
Viso:
12.900,00

2.1.2. Lėšos, skirtos projektams finansuoti
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo tarybos 2016 m. balandžio 4 d.
protokoliniu sprendimu Nr. NP-7 2016 m. lėšos paskirstytos:
1. Prevenciniams projektams skirta 65 % visų Fondo lėšų skirtų einamųjų metų projektams
įgyvendinti – 826.865,00 Eur; iš jų mažos vertės (iki 10 000,00 eurų) projektams – 100.000,00 Eur;
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2. Socialinės reklamos projektams skirta 30 % visų Fondo lėšų skirtų einamųjų metų
projektams įgyvendinti – 381.630,00 Eur;
3. Mokslinių tyrimų projektams skirta 5 % visų Fondo lėšų skirtų einamųjų metų projektams
įgyvendinti – 63.605,00 Eur.

2016 M. FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
mokslinių tyrimų
projektai
5%

Prevenciniai
projektai
65%
Socialinės
reklamos projektai
30%

3. PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS IR
EKSPERTINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS
GAUTOS 188 PARAIŠKOS
Eil.
Nr.
1
2
3
4

Gautos Ministerijoje paraiškos
Didelės vertės prevencinių projektų paraiškos
Mažos vertės prevencinių projektų paraiškos
Socialinės reklamos projektų paraiškos
Mokslinių tyrimų projektų paraiškos

Pateiktoms paraiškoms atlikta:
1. Administracinės atitikties vertinimas;
2. Ekspertinis vertinimas.

Paraiškų
skaičius
97
69
19
3
Iš viso:
188
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3.1. Administracinės atitikties vertinimas
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS – FONDO
ADMINISTRATORIAUS KOMPETENCIJA

FONDO TARYBOS PATVIRTINTAS TVARKOS APRAŠAS NUMATO
KRITERIJUS ADMINISTRACINEI ATITIKČIAI

48 PARAIŠKOS NEATITIKO ADMINISTRACINIO
ATITIKTIES VERTINIMO

Eil.
Nr.
1
2
3
4

Paraiškų
Paraiškos neatitiko administracinio atitikties vertinimo
skaičius
Didelės vertės prevencinių projektų paraiškos
29
Mažos vertės prevencinių projektų paraiškos
16
Socialinės reklamos projektų paraiškos
1
Mokslinių tyrimų projektų paraiškos
2
Iš viso:
48

3.2. Ekspertinis vertinimas
Ekspertų paslaugų teikėjas, parinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka.
Fondo administratorius organizavo viešąjį ekspertų paslaugų pirkimą (140 paraiškų, skirta
suma – 2 600,00 Eurų). Po paskelbto viešojo pirkimų konkurso, pirkimo paraišką pateikė vienas
paslaugos teikėjas. Paslauga nupirkta už 2 599,80 EUR. Ekspertinį vertinimą atliko 11 ekspertų per
1 mėnesį.
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REIKALAVIMAI EKSPERTAMS
o per paskutinius 5 metus neturi būti padarę profesinio pažeidimo, už kurį jiems buvo
sustabdyta ar uždrausta profesinė veikla;
o turėti prioritetines sritis atitinkantį išsilavinimą arba ne trumpesnę kaip 3 metų patirtį bent
vienoje iš šių sričių;
o išmanyti Lietuvos gyventojų sveikatos politikos tendencijas bei prioritetus;
o turėti patirties vertinant ar įgyvendinant projektus.

Eil.
Nr.
1
2
3
4

Paraiškų
Perduotos paraiškos po administracinio vertinimo
skaičius
Didelės vertės prevencinių projektų paraiškos
68
Mažos vertės prevencinių projektų paraiškos
53
Socialinės reklamos projektų paraiškos
18
Mokslinių tyrimų projektų paraiškos
1
Iš viso:
140

PATEIKTŲ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
o projekto atitikimas projekto tikslinių grupių poreikiams;
o projekto veiklų tinkamumas ir efektyvumas (poveikio mastas, įskaitant
kiekybinius ir kokybinius pokyčius tikslinėms projekto grupėms);
o projekto tęstinumas, finansavimui pasibaigus iš Fondo lėšų;
o projekto veiklų įgyvendinimo plano aiškumas, pagrįstumas, nuoseklumas;
o projekto biudžeto aiškumas ir detalumas, pagrįstumas;
o pareiškėjas ir projekto partnerio kompetencija toje srityje, kurioje vykdomas
projektas.
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Projekto vertinimo forma
Organizacijos
pavadinimas,
projekto Nr.:

Projekto
pavadinimas:

_____________________________________________________

Pažymėkite (X):
Taip
Ne
Ar projektas atitinka Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo
Fondo tarybos patvirtintas einamaisiais metais finansuojamų
projektų sritis ir prioritetus?
Jei pažymėtas atsakymas „Ne“, pagal kitus kriterijus projektas toliau nevertinamas

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Galimi
skirti
balai
(IMTINAI)

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Projekto atitikimas projekto tikslinių grupių
poreikiams:
Visiškai atitinka tikslinių grupių poreikiams:

0-20

Atitinka iš dalies tikslinių grupių poreikiams:
Neatitinka tikslinių grupių poreikiams:

1-19
0

Projekto veiklų tinkamumas ir efektyvumas
(poveikio mastas, įskaitant kiekybinius ir
kokybinius pokyčius tikslinėms projekto
grupėms):

0-20

Projekto veiklos pilnai tinkamos ir efektyvios
Projekto veiklos iš dalies tinkamos ir (arba),
efektyvios
Projekto veiklos netinkamos ir (arba) neefektyvios
Projekto tęstinumas, finansavimui iš Valstybinio
visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo lėšų
pasibaigus:
Bus tęsiamas (nurodomas finansavimo šaltinis)
Projektas baigtinis
Projekto veiklų įgyvendinimo plano aiškumas,
pagrįstumas, nuoseklumas:
Projekto veiklų įgyvendinimo planas aiškus,
pagrįstas, nuoseklus

20

20
1-19
0
0-10
1-10
0
0-20
20

Vertinto
jo
įvertini
mas
balais

Skiriamų
balų
pagrindi
mas
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4.2.
4.3.
5.
5.1
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Projekto veiklų įgyvendinimo planas iš dalies aiškus
1-19
ir (arba), pagrįstas ir (arba), nuoseklus
Projekto veiklų įgyvendinimo planas neaiškus,
0
nepagrįstas ir nenuoseklus
0-20
Projekto biudžeto aiškumas ir detalumas,
pagrįstumas
Projekto biudžetas visiškai aiškus, detalus, pagrįstas
20
Projekto biudžetas dalinai aiškus, detalus, pagrįstas
1-19
Projekto biudžetas neaiškus, nedetalus ir nepagrįstas
0
Pareiškėjas ir projekto partnerio kompetencija
10
toje srityje, kurioje vykdomas projektas
Tinkama
10
Tinkama iš dalies
1-9
Netinkama
0
Bendras balų skaičius:

Vertintojo išvada, siūlymai, komentarai:

Vertintojo rekomenduojama projektui skirti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo
lėšų suma: ___________________ Eur

Vertintojas:
______________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Ekspertų vertinimas
Didelės vertės prevencinių projektų paraiškos
Mažos vertės prevencinių projektų paraiškos
Socialinės reklamos projektų paraiškos
Mokslinių tyrimų projektų paraiškos
Iš viso:

I
II
III
ekspertas ekspertas ekspertas
5
68
68
1
53
53
5
19
19
1
1
140

140

11

VIDUTINĖ EKSPERTINIO VERTINIMO PARAIŠKAI KAINA – 6,99 EUR

Fondo taryba, atsižvelgdama į vertintojų Fondo tarybai pateiktas rekomendacinio pobūdžio
išvadas ir projektams einamaisiais metais rekomenduojamą skirti Fondo lėšų sumą, tvirtina Fondo
lėšomis finansuojamų mažos vertės prevencinių projektų, didelės vertės prevencinių projektų,
socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų sąrašus ir kiekvienam projektui siūlomą skirti
Fondo lėšų sumą

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 48 punktu, atlikus ekspertinės atitikties vertinimą, projektai
įvertinti 60 balų ir daugiau yra finansuotini. Fondo lėšos skiriamos daugiausia balų surinkusiems
projektams, atsižvelgiant į turimą lėšų kiekį.

Eil.
Nr.
1
2
3
4

Projektai, surinkę 60 balų ir daugiau
Didelės vertės prevencinių projektų paraiškos
Mažos vertės prevencinių projektų paraiškos
Socialinės reklamos projektų paraiškos
Mokslinių tyrimų projektų paraiškos

Paraiškų
skaičius
22
16
7
1
Iš viso:
46
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Ministerijoje pateiktų paraiškų vertinimo dinamika

Gautų paraiškų skaičius
188 vnt.
Atitiko
administracinę
patikrą 140 vnt.
Atitiko
ekspertinę
patikrą 46
vnt.
4. FINANSUOTOS PARAIŠKOS

TARYBOS KOLEGIALIU SPRENDIMU, ATSIŽVELGUS Į
SKIRTĄ FINANSAVIMĄ, FINANSUOTOS 36 PARAIŠKOS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Finansuotos paraiškos
Didelės vertės prevencinių projektų paraiškos
Mažos vertės prevencinių projektų paraiškos
Socialinės reklamos projektų paraiškos
Mokslinių tyrimų projektų paraiškos

Projektų
skaičius
19
12
5
0
Iš viso:
36
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Finansuoti projektai, pagal sritis
Soc. reklamos 5 prevenciniai
projektai

Didelės vertės - 19
prevencinių
projektų

Mažos vertės - 12
prevencinių
projektų

4.1. Finansuoti didelės vertės prevenciniai projektai
Visuomenės
psichikos
sveikata ir
savižudybių
prevencija -…

Sveikos
gyvensenos ir jos
kultūros
formavimas - 7
projektai

Didelės vertės prevenciniai projektai
Alkoholio
vartojimo
prevencija - 6
projektai

18
Projektų Skirta lėšų
skaičius
(EUR)

Eil.
Nr. Didelės vertės prevenciniai projektai
1. Alkoholio vartojimo prevencija
2. Sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimas
3.

Visuomenės psichikos sveikata ir savižudybių prevencija
Iš viso:

6
7

237 666,16
249 007,84

6

240 191,00
726 865,00
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4.2. Finansuoti mažos vertės prevenciniai projektai

Visuomenės
psichikos
sveikata ir
savižudybių
prevencija - 2
projektai

Mažos vertės prevenciniai projektai

Alkoholio
vartojimo
prevencija - 5
projektai

Sveikos
gyvensenos ir
jos kultūros
formavimas - 5
projektai

Projektų
skaičius

Eil.
Nr. Mažos vertės prevenciniai projektai
1. Alkoholio vartojimo prevencija
2. Sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimas
3.

Visuomenės psichikos sveikata ir savižudybių prevencija
Iš viso:

Skirta lėšų
(EUR)
5
44 386,72
5
40 797,00
2

12

11 500
96 683,72
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4.3. Finansuoti socialinės reklamos projektai

Visuomenės psichikos
sveikata ir savižudybių
prevencija - 2 projektai

Soc. reklamos prevenciniai projektai

Alkoholio
vartojimo
prevencija - 3
projektai

Socialinės reklamos projektams skirto finansavimo pasiskirstymas
Eil.
Projektų Skirta lėšų
Nr. Socialinės reklamos projektai
skaičius
(EUR)
1. Alkoholio vartojimo prevencija
3
279 498,00
2.

Visuomenės psichikos sveikata ir savižudybių prevencija

2

Iš viso:

161 585,00
441 083,00

5

Projektų sklaida žiniasklaidoje, medijoje.
Eil.
Nr. Socialinės reklamos projektai
Televizija
Internetas
1. Alkoholio vartojimo prevencija
1
Visuomenės psichikos sveikata
2. ir savižudybių prevencija
1
Iš viso:
2

Laikraščiai,
leidiniai
1
1
2

Lauko
stendai

1
1

1

2

1
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4.4. Lėšų paskirstymas
2016 m. lapkričio 25 d. Fondo administratorius informavo, kad yra likęs nepanaudotas
Fondo lėšų likutis – 7 468,28 EUR.
2016 m. lapkričio 25 d. Fondo tarybos protokoliniu sprendimu Nr. NP-18, nuspręsta
nepanaudotų lėšų likutis kaupti ir panaudoti kitų metų projektams finansuoti, nes nepanaudoto likučio
neužtektų finansuoti sekančio rezerviniame sąrašą esančio projekto, o taip pat į tai, kad veiklos yra
labai nutolusios laiko prasme nuo pradinio projekto pateikimo momento, todėl nepanaudotos lėšos
turėtų būti kaupiamos ir naudojamos kitų metų projektams finansuoti.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Lėšų pasiskirstymas
Didelės vertės prevencinių projektų paraiškos
Mažos vertės prevencinių projektų paraiškos
Socialinės reklamos projektų paraiškos
Mokslinių tyrimų projektų paraiškos
Nepaskirstytos lėšos
Iš viso:

Projektų
Skirta lėšų
(EUR)
skaičius
19
726 865,00
12
96 683,72
5
441 083,00
0
36

7 468,28
1 272 100,00

5. PIRMŲJŲ METŲ IŠŠŪKIAI: PROBLEMOS
IR SPRENDIMAI
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 381 straipsnio nuostatomis,
Valstybinį visuomenės sveikatos stiprinimo Fondą administruoja Sveikatos apsaugos ministerija,
vadovaudamasi Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo nuostatais. Valstybinio visuomenės
sveikatos stiprinimo Fondo lėšos laikomos atskiroje Sveikatos apsaugos ministerijos sąskaitoje ir
įtraukiamos į apskaitą pagal atskirą programą. Sprendimus dėl Valstybinio visuomenės sveikatos
stiprinimo Fondo lėšų skyrimo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo nuostatuose
nustatyta tvarka priima Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo Fondo taryba.

Problema. Fondo taryba atkreipia dėmesį tiek į Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas kitų
Lietuvoje veikiančių Fondų atžvilgiu, tiek į sukurtos sistemos ydingumą, kai sprendimus dėl lėšų
naudojimo priima Fondo taryba (veikianti visuomeniniais pagrindais), o atsakomybė už tinkamą
lėšų panaudojimą tenka Fondo administratoriui.
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1. Siekiant efektyvios Fondo veiklos, būtina iš esmės keisti teisinį reglamentavimą.
Fondo tarybos ne kartą atkreipė dėmesį Fondo administratoriaus į šias spręstinas
problemas, inicijuojant ir Fondo nuostatų pakeitimą:
1. Siekiant optimizuoti Fondo tarybos veiklą, įtvirtinti e- posėdžio, e-balsavimo teisę.
2. Įvertinant ir suvokiant Fondo tarybos statusą, veiklos specifiką, sudėtį, tarybos juridinį
statusą, išplėsti ir detaliau aprašyti Fondo administratoriaus, kaip aptarnaujančio Fondo tarybą,
pareigas ir įgaliojimus, numatant, kad rengia Fondo veiklos metų ataskaitas; pagal Nuostatuose
nustatytą kompetenciją atstovauja Fondui valstybės ir savivaldybių institucijose, teismuose, kitose
įstaigose, įmonėse ir organizacijose visais su jo veikla susijusiais klausimais ir pan.
3. Keisti ekspertų atrankos ir jų darbo apmokėjimo tvarką, ekspertinio vertinimo ir išvados
pateikimo tvarką.
4. Spręsti Fondo tarybos narių (atstovaujančių nevyriausybinį sektorių) išlaidų (pav.
kelionės) apmokėjimo ir pan. klausimą.
5. Spręsti dėl Fondo tarybos teisės tvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatas, kurios jau būna
patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka ministerijoje.

ATEINANČIO FINANSINIO LAIKOTARPIO GRĖSMIŲ VALDYMAS, GALIMYBĖS,
TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS
1. Identifikavus pirmųjų metų silpnybes ir grėsmes, būtinas konkursų
organizavimo tvarkos aprašo tobulinimas, pirmiausia, peržiūrint paraiškų ir jų
vertinimo formas; ekspertinio vertinimo nuostatų tobulinimas ir kt.
2. Finansinio laikotarpio finansuotinų sričių ir prioritetų apibrėžties
siaurinimas, siekiant išvengti mažai susijusių su tiksline grupe ir nustatytu
tikslu, mažą pridėtinę vertę kuriančių projektų pateikimo.
3. Projektinių veiklų priežiūros, priklausančios Fondo administratoriui,
tobulinimo, efektyvumo vertinimo ir rezultato, susieto su pokyčiais,
nustatymas;
4. Sąlygų ir kriterijų pareiškėjams ir partneriams griežtinimas, privaloma
deklaracija dėl nepriklausomumo ir nedalyvavimo alkoholio, tabako ir
susijusių gaminių, energinių gėrimų, azartinių lošimų pramonių, kompanijų
veikloje.

_________________________________

