Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo tarybos
2018 m. rugpjucio 21 d. posedzio protokolo-Nr. NP-12
priedas Nr. 4

VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2018 METU
KONKURSO NEFINANSUOTINy PROJEKT S RASAS
1. PREVENCINIAI PROJEKTAI: SVEIKOS GYVENSENOS FORMAVIMO SRITYJE

Nr.

1.

Registr.

Or anizacijos

Projekto

B lq

Nr.

pavadinimas

pavadinimas

Vidurkis

112.

Lietuvos nacionaline vartotoji}

„Atsakingo vaistij

29,5

federacija

skyrimo ir vartojimo
skatinimas
„Renkuosi gyventi

29,5

sveikai
„Spektaklis SEEN

29,5

2.

80.

Vilniaus atviras jaunimo

3.

86.

BJ Alytaus miesto teatras

4.

172.

Zemaitijos psichin negali

„Vaistas - ne maistas

turincii} zmoni klubas "Telsiij
atjauta"
Lietuvos sveikos gyvensenos ir
naturalios medicinos rumai

- nepiktnaudziauk

VS{ Lietuvos reabilitacijos ir

„Zmonii} su psichine

slaugos centras

negalia ir jij artimijji|
gyvenimo kokybes
ge inimas vykdant
sveikatinimo ir

centras "Mes"

(sklaida)

5.

6.

7.

70.
117.

3.

Lietuvos otorinolaringologq
draugija

„Sveika gyvensena-

29,0

29,0

sekminga ateitis

edukacines veiklas
„Lietuvos vaikij

28,0

28,0

elgsenos keitimo
priemones,
mazinancios klausos

pazeidimus i
triuksmo poveikj

klausai (DECIVAIK)
8.

34.

Vs{ Vilkpedes ligonine

„Vs Vilkpedes
ligonines darbuotojij

27,5

sveikatos stiprinimas

pagrjstas sveikos
gyvensenos
9.

89.

Vs "Sveikatai palankus"

10.

17

VsJ "Zelmenys"

principais
„Sveik s ugdymo
istaigos kolektyvas

27,5

"Tabletes valanda"

27,5

11.

12.

216.

205.

Lietuvos vaiki} dienos centaj

"Vaikij ir jaunimo

26,0

asociacija

iniciatyvos:
atsakingos elgsenos
formavimas"
„Sveikatinimo

25,0

Siaulii] valstybine kolegija

iniciatyvos tobulinant
Siaulii} valstybines
kolegijos da buotoji}
sveikos gyvensenos

jgudzius
13.

67.

Vilniaus lopselis-darzelis

„Sveikata kasdien4

24,5

„Spamai svajonei.

24,5

"Vieversys"

14.

41.

Vs{ "Ypatingi zmones"

Nejgaliiui} vaikij,

jaunuolip ir jp
artim ji} reabilitacija

bei integracija j
visuomene44

15.
16.

105.

Asociacija "Jaunimo

22.

laisvalaikis"
Vs{ Druskininkij pirmines

„Lauzyk standartus gyvenk aktyviai!44
,5Sveikesnis medikas -

sveikatos prieziuros centras

sveikesne visuomene44

24,0
23,5

17.

124.

Marijampoles Petro Kriauciuno „Renkuosi buti
sveikas44
viesoji biblioteka

23,5

18.

130.

Asociacija "Daupari}
bendmomene"

23,0

„Daupari}
bendmomene - sveika
bendmomene44

19.

54.

Varenos specialioji mokykla

„Sportuoja visa

23,0

seima44

20.
21.
22.

160.
180.
93.

Vedp kulturos centras

„Issukis sau44

Vsl "Ekovalstybe"

„Ratai sirdziai44

Akmenes r. savivaldybes
visuomenes sveikatos biuras

„Ugdymo, socialines

23,0
22,5
21,5

bei viesqsias
paslaugas teikiancip
darbuotoji} sveikatos
stiprinimo iniciatyvos
Akmenes raj one44

23.

9.

Moiety ki'asto zmoniij su

negalia s junga

„Fizinio aktyvumo
skatinimas ir sveikos
gyvensenos

21,5

formavimas nejgalii}
asmenp tarpe44

24.

14.

25.
26.

26.

179.

Vs{ "Ismanioji sveikatos
akademija"

27.

208.

Vs{ "Spoito virgune"

Visuomenine organizacija
"Sugrizk j save"
Asociacija "Gyvenk"

„Kvepuok, judek,
m styk per sirdj44

21,5

„ Gyvenk4 4

21,0
20,5

Ratai sirdziai44
„Fizinis aktyvumas ir

19,5

subalansuota -

28.

157.

Asociacija "Super tevai"

sveikesnis rytojus44
„Kiskio da zas44

29.

55.

Vs Futbolo mokykla "Ataka"

„Vaiki} ir jaunimo
el senos formavimas

18,0
17,5

Lietuvoje, remiantis

Islandijos gerqja
praktika
30.

210.

VsJ "Sporto paslaugos"

„Judejimas-tai
sveikata, sveikas
maistas - tai kelias j

13,0

ilg ir sveik
31.

1.

Respublikine ikimokyklinh}
jstaigij darbuotojvj asociacija

32.

20.

33.

94.

34.

178.

"Sveikatos zelmeneliai"
Vs] "Creativitas"

Lietuvos masinio futbolo
asociacija
Kauno technology os
universitetas

gyvenim be vaistij
„Dami, saugi ir sveika
darzelio bendruomene
- sveiki vaikai
„Formuok tinkamus

0,0

iprocius
„Sportuok ir buk

0,0

madingas
„Lokalaus
geomagnetinio lauko

0,0

0,0

Lietuvoje informacine
sistema (E-GMF-LT)
35.

52.

Vs{ Siaulh} r. pirmines

„Dienos centro

sveikatos prieziuros centras

paslaugij ompleksas
psichikos sutrikimi}

0,0

turintiems asmenims

ir jp artimiesiems
36.

209.

VSJ "Sniegius"

"Druskininkij

0,0

savivaldybes psichin
ar fizin negali
turinciij asmeni ir jij

artimiyxt jtraukimas J.
sveikatos stiprinimo
veiklas"
37.
38.

4.

51.

Rokiskio rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biuras

sveikiau44

Silales rajono socialiniij

„Socialiniit paslaugi
teikimo, keiciant
elgesj rizikos vaikams

paslaugij namai

39.

122.

„Galiu gyventi

Bend omeninis pagalbos

ir jaunuoliams,
kokybes gerinimas44
„Multisensorinis

vaikams centras

kamba ys

0,0
0,0

0,0

„Harmonijos oaze44

40.
41.

177.
194.

VsJ "Nacionalinis automobilh

„Profesionalu buti

klubas"
Labdaros ir paramos fondas
"Die vidis"

verta!44

„Dr sa matyti44

0,0
0,0

2. PREVENCINIAIPROJEKTAI: VISUOMENES PSICHIKOS SVEIKATOS

GERINIMO SRITYJE
Nr.

Registr.

Or anizacijos

Projekto

Nr.

pavadinimas

pavadinimas

Bali!
Vidurkis

1.

45.

Nacionalinis vezio institutas

„Gydytojij gebejimij

29,0

stiprinimas Lietuvoje:
efektyvios
intervencijos
pacientus skatinant

mesti rukyti
2.

90.

VsJ "Aukodeita"

„Siau es saliij

Vs{ Socialinii} inovacijij

Psichoaktyvip
medziagi} vartojimo
prevencijos
tarpinstitucinio
bend ada biavimo
modelio adaptavimas
Lietuvoje
„Psichologinis

centras

atspa mas - kaip

29,0

(Suomijos)

3.

4.

197.

83.

V§{ "Ly eriij karta"

nepaluzti, kad ir kas
atsitikti}? *
„Psichoaktyviq
medziagij vartojimo
prevencijos galimybes
savivaldybese

28,0

28,0

partnerese"
5.

6.

149.
107.

Druskininkij gvietimo centras

„Druskininkai

27,5

Visij Sventiyij seimos paramos

stiprinasi"
nenu odyta

27,0

„Vaiki} ir paaugliij

26,5

centras
7.

102.

Vs{ Alytaus poliklinika

psichines sveikatos
gerininias Alytaus
mieste" .
8.

165.

VSJ "Rastis"

„Visuomenes

26,5

psichikos sveikatos
gerinimas teikiant
inovatyvias paslaugas,

g jstas gerqjq
praktika"
9.

119.

Vaiki}, serganciij cuki niu

diabetu, klubas Smalsuciai

„Seimij, auginandii}
vaikus, sergan6ius
cukiiniu diabetu,

25,5

psichologinio
10.

7.

Vs{ Inovacinii} sprendimij
centras

11.
12.

37.

Vs{ Maksimalistines
psichoterapiios draugija

142.

VsJ "Bundam"

30.

Va neni} kaimo bend uomene

atsparumo didinimas"
„Tevi| vaidmens
stiprinimas"
„Blaivybe - zmogaus

prigimtis"
„Patyriminiai seimij
savaitgaliai jmonii{
darbuotojams

24,0
23,5
22,0

„Komanda <- seim "

13.

„Praleisk laisvalaikj
kitaip II"

22,0

14.

13.

Visuomenes kulturines ir
ekonomines pletros asociacija
"A kso era"

15.

39.

,Nuline tolerancija

9,0

alkoholiui viesoje
vietoje

VsJ "Jojimo irrenginiij

9,0

centras"

16.

182.

Lietuvos studenti} s junga

"Studenti} psichikos

0,0

sveikatos gerinimas"
17.

199.

Vilniaus universitetas

„4S: Studijos su
Sportu - Studijos be

0,0

Streso!
18.

91.

Vs Joniskio psichikos
sveikatos centras

„Psichologine pagalba
socialines rizikos ir
stebimp seimij

0,0

nariams
19.

95.

VsJ Lazdijij svietimo centras

„Tarp musi

-

0,0

kompleksine pagalba
mokykloje ir
bend uomeneje

3. MOKSLINiy TYRIMV PROJEKTAI: SVEIKOS GYVENSENOS

FORMAVIMO SRITYJE
Nr.

1.

2.

Projekto

Bahj

Nr.

Organizacijos
pav dinim s

pavadinimas

Vidurkis

79.

UAB "Sveikatos ekonomikos

„Sveikatos stiprinimo
paslaugij poreikio ir

27,5

centras"

Lietuvos sporto universitetas

prieinamumo
senjo ams tyrimas
„Fizinii pratimq,

Registr.

128.

26,0

sveikos mitybos ir
streso valdymo

praktines
rekomendacijos
jvairaus amziaus
zmonems
3.

58.

Vs{ Vilniaus universiteto
ligonine Santaros klinikos

„Senjorij tolimesnes

16,5

prieziuros ir gydymo
po miokardo infarkto
i p iesirdzip
vii ejimo po eikio ir
prieinamumo tyrimas

(MIKROKARD)
4.

60.

VsJ Vilniaus universiteto
ligonine Santaros klinikos

„Uminiu sirdies
nepakankamumu
serganciij senjonj

specializuot
stacionariniij ir

ambulatorinii}
paslaugi} poreikio ir
prieinamumo tyrimas
bei stazes monitoringo

16,5

metodij paieska

(SENJORAS-SN)
5.

132.

Lietuvos sveikatos mokslij
universitetas

„Senyvo amziaus

11,0

gyventojp
konsultavimo sveikos
gyvensenos ir
racionalaus vaistij

vartojimo klausimais
galimybes Lietuvos
6.

61.

V§{ Vilniaus universiteto
ligonine Santaros klinikos

viesosiose vaistinese
„Studenti} bei

0,0

gimnazisti} fizinio
aktyvumo s sajp su

letinemis
neinfekcinemis
ligomis ir mokymosi
rezultatais tyrimas ir

praktiniij
rekomendacijij
parengimas Lietuvai

(AKTYV-LIG)
4. SOCIALINE INFORMACINE KAMPANIJA, APIMANTI VISAS 2018 M.

FINANSUOJAMAS PREVENCIJOS SRITIS
Nr.

1.

Registr.

Organizacijos

Nr.

pavadinimas

Projekto
p vadi imas

lialij
Vidurkis

184.

"Alfa media" UAB (5 dalis.
Regionine spauda)

„Vie§inimo kampanija
regionuose RINKIS

27,5

GYVENIM
Kiekvienas atsakingas
uz savo ir savo

artiimjjij sveikata

