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VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2018 ME y
KONKURSO REZERVINIS PROJEKT S RASAS
1. PREVENCINIAI PROJEKTAI: SVEIKOS GYVENSENOS FORMAVIMO SRITYJE

Bal
Vidurkis

Registr.

Organizacijos

Projekto

Nr.

pavadinimas

pavadinimas

2.

66.
50.

Siaulia sanatorine mo ykla
V§J "Sveikas rytas"

41,0
41,0

3.

212.

Asociacija "Zapyskio
bendruomenes cent as"

„Nuo siol yvenu sveikai
Ketvirtasis TV laidos „Drasus.
Stiprus. Vikrus sezonas
„Ruoskimes sekmingam
yvenimui

4.

213.

VsJ "Pedsekio mokykla"

„Sansas

5.

141.

Lietuvos vaikij vezio
asociacija "Paguoda"
Lietuvos issetines sklerozes
sajunga
Lietuvos §eimu, auginanciij

„Kaip mes prisijaukinome

41,0
40,0

drakon
„Jodineju ir gyvenu**

40,0

„Norime buti sveiki

39,5

Nr.

1.

6.

40.

7.

183.

41,0

k rcius ir neprigirdinci s
vaikus, bendrija "Pa ava"

Kelmes specialioji mokykla „As aliu!
Jonavos rajono
„Jaunimui palankiij paslaug
teikimas Jonavos savivaldybeje
savivaldybes visuomenes

8.

23.

9.

6.

10.

173.

Lietuvos sveikuolip
s junga

11.
12.

129.
148.

Vsl "ABOS cent as"
Panevezio Svietimo cent as

13.

53.

Vilniaus specialusis

39,0
38,5

sveikatos biuras
„Sveikos gyvensenos jgudzii}
formavimas Ukmerges ir
Anyksciu rajonuose
„Neveikimo kaina

„Sveikata galima pasirupinti ir
darbe!

38,0

37,0
36,5

„Sveika seimact

36,5

„Pasirink teisingai!**

36,5

„Sveikatiados issukiu maratonas
„Prevencine programa mazinti

36,5
36,0

lopselis-darzelis
"Ciauskutis"
14.

100.

Viesoji jstaiga Nacionaline
regionu pletros agentura

15.
16.

144.
62.

VsJ "Tikra mityba"
Vs{ Vilniaus universiteto
ligonine Santaros klinikos

neracionalij antibiotiku vartojim

(ANTIBIOT)
17.

27.

VsJ "Versli mama"

„#DirbkMADIN aic

36,0

18.

31.

Organizacija "Sveikos ir

Lietuvos gyventojij susirgimo

aktyvios bendruomenes
iniciatyvos"

veziu izikos mazinimas

36,0

vadovaujantis rekomendacijij
rinkiniu „Europos kovos su veziu

kodeksas. 12 budij, kaip
sumazinti rizik susir ti veziu44
19.

161.

VsJ Anyk§ch} jaunimo
verslumo centras

20.

21.

201.

71

Raseinh} Saltinio
progimnazija

s,Savivaldybh{ administracijp
darbuotojij sveikatos
puoselejimas44
„Darbuotoji sveikos gyvensenos

Valakampiij socialiniij

„Prasmingas sveikatos busenos

paslaugij namai

derinimas nejgaliesiems ir jp

167.

Vs{ Valakupiij

24.

140.

reabilitacijos centras
Vsl "Persona G ata"

„As aliu44

25.

198.

Asociacija "Minties bites"

115.

Lietuvos samariecii}

bendrijos Vil iaus skyrius
23.

36,0

jgudziij formavimas ir
darbingumo didinimas Raseimij
Saltinio p o imnazijoje44

artimiesiems44
„Sveika gyvensena-mada a
butinybe?44
„Saugus ir sveikas darbe44

22.

36,0

„Gyvenimas, kuriame dalyvauji

36,0

36,0
35,5
35,0
35,0

Tu!44

26.

46.

Nacionalinis visuomenes
sveikatos centras

„Rizikingo antibiotikij vartojimo

34,5

mazinimas, skatinant racionalij

vaistinii} p eparati skyrim i
didinant visuomenes
info muotum 44

27.

152.

Vs{ Senamiescio vaikij
dienos centras

„As galiu: jvairiapuse
kompleksine pagalba didesnes

34,5

rizikos vaikams44
28.
29.

19.

30.

47.

138.

VsJ "Globalus projektai"
Lietuvos nejgaliiyij
draugija
V§J Respublikine Kauno
ligonine

„Work&Well-being LT
„# Sveikata visiems44

34,0
34,0

„Reabilituojami4 vaik sveikos

34,0

gyvensenos ugdymas mazinant

nutukimo ir cukrinio diabeto
rizik 44
31.

135.

Panevezio "Vilties"

„Renkuosi buti sveikas44

33,5

32.

139.

progimnazija
V3J "Klasikos sedevrai"

„# Issukis cempionui 2018/201944

33.

189.

Vs{ "Auto moto group"

33,5
33,5

34.

64.

Sveikatos ir integracijos

„Sveika gyvensena - tvirtos
valstybes pamatai44
„Visi ka tu - bukime sveiki !44

33,0

klubas „Sauliukas<4
35.
36.

68.
202.

VsJ "TV media projektai"
Asociacija Lietuvos
nejgaliujij forumas

„Laisve nuo vaistp44

„#neGalia44

32,5
32,0

37.

38.

3.

8.

„Sveikatos stiprinimas darbo

Kauno m. savivaldybes
visuomenes sveikatos

kolektyvuose

bi ras
Vs{ Pilateso akademija

„Body Control Pilates pratimij

31,5

3 ,0

nauda n ovargio prevencijai ir
sveikam stuburui issaugoti
39.

101.

V§J "Sveikatingumo
idejos"

„Gyvenk aktyviai

31,0

40.

33.

Klubas "Arbata su citrina"

30,5

41.

24.

Asociacija Lietuvos moterij

„Emocines paramos vaikams
pazangiomis skaitmeninemis
priemonemis diegimas
„Renkuosi pats

42.

73.

draugija
Vsl "Pilieciij iniciatyvos"
Elektrenij s vivaldybes

„Sveika aplinka - erdve

43.

104.

svietimo paslaugi* centras
44.

171.

Vs{ Druskinink jaunimo

30,5

„ 1 OODienpBeCuki ausMokykloje54 30,5
30,5
pozityviems pokyciams
30,0
„Gyvenk sveikai - jauskis gerai

uzimtumo centras

2. PREVENCINIAI PROJEKTAI: VISUOM NES PSICHIKOS SVEIKATOS

GERINIMO SRITYJE
Nr.

1.

2.

Registr.

Organizacijos

Projekto

B lij

Nr.

p vadinimas

pavadinimas

Vidurkis

48.

Vs{ Pal. J. Matulaicio

„Seimij klubo „Darna p ogramos

43,0

29.

adaptacija ir diegimas
seimos pagalbos centras
Lietuvos autizmo asociacija „Kompetencijij ugdymas di bant
su vaikais, turinciais autizmo
„Lietaus vaikai

42,0

spekt o sutrikimus
3.

111.

Klaipedos rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuras

4.

120.

Lietuvos krikscioniskojo
jaunimo blaivybes s junga

„Rietavo, Kaisiado h} raj., Sakhj
raj., Klaipedos raj. ir Klaipedos

miesto savivaldybii
bend uomenii} gebejimij
stiprinimas savizudybiij
prevencijos srityie
„Misija: Sniego gniuzte

42,0

42,0

„Zingsnis
5.

151.

Kalvarijos savivaldybes
administracija

6.

207.

Asociacija Raudonos
nosys. Gydytojai klounai

7.

166.

"Ziburio" labdaros ir
paramos fondas

42,0
„Savizudybiij prevencijos
modelio jgyvendinimas
Kalva ijos savivaldybeje
„Darbuotojij sveikatos stip inimas 41,5
mobiliose darbo vietose .
„Seimi psichologinio atsparumo

stiprinimas: investicijos j
prevencij ir ankstyvqj
intervencij u

41,5

8.

9.

110.

155.

Raseinii} rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuras
Baltijos "Gyvenimo meno"
labdaros ir paramos fondas

10.

98.

M. Ciuzelio labdaros ir

11.

146.

paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas

"Algojimas"

s,Tabako ir su jais susijusip
gaminhj vartojimo prevencija
Raseinip rajone
„Inovatyvip sveikatinimo

40,0

39,0

priemonip diegimas mokinip ir
mokytojppsichikos sveikatos
stiprinimui
38,0
Inovatyvaus paslaugp modelio,
paremto holizmu, skirto
visuomenes psichikos sveikatos

37,0

prevencijai, pletra: negalip ir
kitus sunkumus turincip vaikp ir
j seimp psichikos sveikatos
stiprinimas
12.

56.

Higienos institutas

„Psichosocialines darbo aplinkos
gerinimo ir geroves darbe kurimo
priemonip diegimas jmonese,

36,5

siekiant stiprinti darbuotojp
psichikos sveikatp
13.

.12.

Koordinacinis centras
"Gile"

14.

186.

Vsl "Trenkturas"

15.

114.

Vsl Blaivybes akademija

16.

28.

Vs{ "Paramos vaikams
centras"

17.

18.

153.

121.

Kauno arkivyskupijos

„Visuomenes gerove - stiprios
seimos regionuose
„Tvirta seima
nenurodyta

„Tavo dienotvarkeje yra laiko
buti draugu
„Globejp ir jtevip seimp

Caritas

sichologinio atsparumo ugdymo
programa

Druskininki} savivaldybes
administracija

„Druskininkp savivaldybes
ugdymo jstaigp bendruomenes

36,5
36,5 '

36,5
36,0
36,0

35,0

(mokinip, jp tevp/globejp ir
pedagogp) psichines sveikatos
gerinimas ugdant emocinj
19.
20.

169.
195.

Utenos svietimo centras

Konsultaciji} ir iniciatyvp
ce tras "Tavo laikas"

21.

18.

Telsiij rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos

22.

134.

biuras
VsJ Meno psichologijos
centras

intelektp.
Pro rama „Padek kitam

"Kupiskio iniciatyva: patirties ir
issukip kelias"
„Telsip rajono moksleivip
psichines sveikatos ge inimas

34,5
34,5
34,0

inovatyvip p o ramu pagalba

„Socialinip paslaugp srities
darbuotojp psichines sveikatos

33,5

stiprinimo pro rama 4
23.

181.

Vs{ Kauno region© pletros
agentura

Moksleivip psichoaktyvipjp

33,5

medziagp vartojimo prevencijos
programa Sveikatp stiprinanciame
Kauno re ione44

24.

11.

VsJ "Laimingu vaikp pilis"

„Darni seima44

33,0

25.

158.

Vs{ Moters sveikatos
centras

„Kudikio lizdo akademija

33,0

26.

35.

Vs{ "Vaikij linija"

32,5

27.

137.

Vs{ "Psichologinio

„Eniocines paramos vaikams
pazangiomis skaitmeninemis
p iemonemis diegimas
Jausmij laboratory a

32,5

28.

159.

Asociacija. Koalicija

„Edukacine iniciatyva „Saugi

31,5

96.

"Gali gyventi"
Visuomenine organizacija

erdve („Be Safe Lab(t)

29.

konsultavimo grupe"

„Pokalbiy s@la vaikui ir seimai

31,5

"Jaunimo psichines sveikatos
stiprinimas"
„Emociii4 barometras

30,5

vaikij ir jaunimo dienos
centras „Musij nameliai
30.

170.

V§{ Klaipedos universitetas

31.
32.

176.

VsJ "Emociiu kodas"
Viesoji jstaiga "Pagalbos

108. .

paaugliams iniciatyva"

33.

34.

215.
191.

„{vaikinty i globojamy vaiky bei
jy seimos
nari psichologinio atsparumo
stiprinimas
naudojant papildyty, praplesty ir
patobulinty
GIMK programy

Pramogp ir sporto klubas

"Sveika seima - saugi

"Ezerietis"

bendruomene"

Plunges rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuras

„Sveiky gyvenimy ku sime kartu

30,5
30,5

30,5
30,0

3. MOKSLINiy TYRIMy PROJEKTAI: SVEIKOS GYVENSENOS FORMAVIMO
SRITYJE
Nr.

1.

Registr.

Or anizacijos

Projekto

Baly

Nr.

pavadinimas

pavadinimas

Vidurkis

204.

Higienos institutas

„Sveikatos stip inimo paslaugy
poreikio ir prieinamumo

44,0

senjorams tyrimas
2.

133.

Lietuvos sveikatos moksly
universitetas

3.

59.

Vs{ Vilniaus unive siteto
ligonine Santaros klinikos

„Sveikatos stiprinimo paslaug
poreikio ir p ieinamumo

42,5

senjorams tyrimas Lietuvoje

„Sunki j metaly sankaupy

39,0

matavinio Lietuvos vaiky
o ganizme tyrimas pagal

koncentracij plaukuose

(PLAUKMET)
4.

187.

Vs| Klaipedos unive sitetas

„Kognityviniy flinkcij
stip inimo / palaikymo paslaugy
prieinamumo ir poreikio tyrimas

senjorams: Klaipedos atvejis

38,5

5.

127.

Lietuvos sporto
universitetas

6.

125.

Lietuvos sveikatos inokslij
universitetas

metij amziaus Kauno miesto

Vilniaus universitetas

gyventoj sveikatai tyrimas
„Sveikatos stiprinimo paslaugij

34,5

UAB "Sveikatos

pagyvenusiems asmenims
poreikis i prieinamumas
„Sveikos gyvensenos ir

33,0

ekonomikos centras"

priklausomybiij prevencijos

7.

8.

145,

78.

„Sveikatos stiprinimo paslaugij
senjorams, rinkos dama s

vystymosi jvertinimo metodika
„Natrio ir jodo poveikio 25-64

35,0

35,5

skatinimas ekonominemis

priemonemis remiantis kitij Saliij
ger j praktika. Pra tiniij
rekomendacijij parengimas

Lietuvai

4. SOCIALINE INFORMACINE KAMPANIJA, APIMANTI VISAS 2018 M.

FINANSUOJAMAS PREVENCIJOS SRITIS
Nr.

1.

Registr.

Organizacijos

Projekto

Nr.

pavadinimas

pavadinimas

Bali}
Vidurkis

44.

UAB "Medicinines

Viesinimo kampanija „Rinkis

42,5

informacijos centras" (7

gyvenim s

dalis. Specializuota
ziniasklaida sveikatos
temomis)
2.

97.

3.

77.

4.

42.

5.

43.

UAB Ca at (6 dalis. R dijo

Informacine kampanija „Rinkis
stotys)
yvenim
UAB Kaimo zinios (4 dalis. „Renkuosi gyventi saugioje
Nacionaline spauda)
aplinkoie
UAB "Medicinines
Viesinimo kampanija „Rinkis
informacijos centras" (5

gyvenim 4

dalis. Regionine spauda)
UAB "Medicinines
informacijos cent as" (4

Vie inimo kam anija „Rinkis

dalis. Nacionaline spauda

gyvenim 44

41,5
38,0
36,5

34,0

